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Emily tomou a função de esposa e mãe como um emprego de tempo integral. 

Mas quando seus gêmeos vão para o jardim de infância, ela se encontra com muito 

tempo livre nas mãos. 

Dylan construiu sua empresa de construção com sua esposa ao lado, até que 

ela teve seus filhos e decidiu ficar em casa. Nos últimos anos, ele tem trabalhado 

duro para dar a vida perfeita para ela, mas está pronto para desacelerar. 

Quando Emily aceita um emprego na biblioteca local, ela não está preparada 

para um novo chefe assustador. Ela sente falta de sua família, mas está 

determinada a fazer isso funcionar. Mas mal sabe que seu marido está à espreita 

e ninguém fica no caminho do que ainda pertence a ele. 

 

Aviso: Este doce romance de marido e esposa é tudo o que seu 

coração deseja! É seguro, sexy e exagerado! Coloque um anel e mergulhe! 
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Para o marido que ainda dá um tapa na bunda de sua esposa quando ela 

menos espera... 

Para a esposa que diz a ele para parar, mas espera que ele nunca o faça. 
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Emily 

 

“Dylan.” Gemo o nome do meu marido enquanto ele chupa meu 

clitóris na boca. A textura áspera de sua barba desliza por toda minha coxa 

e alcanço debaixo do cobertor, agarrando um punhado de seu cabelo. Ele 

agarra minhas coxas, me espalhando enquanto me empurra para um 

rápido orgasmo. 

Grito seu nome enquanto me desfaço. Meu corpo empurra e derreto 

na cama. Meus olhos fecham enquanto o sinto beijar um caminho para 

cima no meu corpo, bem antes de se empurrar para dentro de mim. Sua 

boca vai para meu pescoço, onde ele mordisca a pele delicada. 

“Só queria comer sua buceta. Jurei que apenas te faria gozar, mas 

uma vez que provei o quão doce estava sabia que não seria capaz de parar. 

Maldição, você está apertada esta manhã.” 

Envolvo as pernas em sua cintura. “Acha que eu te deixaria parar?” 

Sorrio quando ele se inclina para trás e me olha, seus olhos 

castanhos cheios de necessidade. Um sorriso predatório se forma em seus 
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lábios antes dele tomar minha boca num beijo profundo. Gemo, provando-

me nele. 

Corro as mãos por suas costas. Estou casada com Dylan faz mais de 

sete anos e ainda não tive o suficiente dele. Passamos um monte de manhãs 

acordando assim e nunca me cansa. Ele é meu mundo inteiro. 

Seus impulsos ficam mais rápidos, guiando-me para outro orgasmo. 

“Porra.” Dylan rosna. Amo sua necessidade quando ele me fode. Alguém 

poderia pensar que ficamos longe por uma semana, quando na verdade ele 

fez amor comigo até que eu desmaiar na noite passada. Estava nervosa e 

ele queria me acalmar. Se alguém ou alguma coisa pode me acalmar, é meu 

marido. 

Ele senta-se sobre os joelhos, puxando-me para seu colo. Suas mãos 

vão para meus quadris, mantendo um aperto firme. Trago as mãos para 

meus seios e puxo os mamilos. Dylan grunhe quando gemo. Nossos olhos 

se encontram e sinto sua libertação quente explodir dentro de mim, 

provocando meu próprio orgasmo. 

Estamos sempre em sincronia. Dylan cobre minha boca com a sua 

para me impedir de gritar muito alto. Ele balança contra mim, tirando todo 

o prazer do meu corpo até que mais uma vez estou desossada na cama. 

Sinto sua barba contra meu pescoço e rio quando ele propositadamente me 

faz cócegas com ela. 

“Acorde, Botão. Quero meu banho com você, então precisamos ir.” 
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Faço um som de protesto, mas ele sai da cama, então me levanto. Ele 

me carrega nos braços para nosso banheiro e caminha direto para o 

chuveiro. Ele me senta no banco conforme vapor quente enche o espaço. 

Inclino-me para trás e o vejo se lavar. Ele mantém os olhos em mim 

enquanto ensaboa seu pau que ganha vida novamente. 

“Você é insaciável.” Rio enquanto o observo. 

Meus olhos viajam por todo seu corpo. Dylan sempre foi um cara 

grande. Mesmo quando éramos jovens ele sempre foi o maior na escola, 

elevando-se sobre todos. Ele é construído como um caminhão. Ele brinca 

que quando éramos crianças, era dessa maneira para manter os outros 

meninos longe de mim. 

Isso me faz revirar os olhos, porque não tenho ideia do que ele está 

falando. Minha adolescência não foi boa. Não como foi para meu marido de 

cabelos escuros. Onde ele é alto, eu sou baixa. Ele se eleva quase 45 

centímetros sobre mim. Ele nunca teve um pacote de seis, sempre deve um 

peito grande e duro. Ele tem ombros largos e parece um atacante do futebol 

que ele vê aos domingos. 

Sempre fui tão pequena comparada a ele, mesmo com todas minhas 

curvas. Ganhei ainda mais delas quando tive nossos gêmeos. Nunca perdi 

o peso extra e desisti de tentar anos atrás. Meu marido parece amá-los, 

então o que importa? É de onde seu apelido para mim vem. Ele acha que 

sou pequena e tão bonita quanto um botão. Ele me chama assim desde o 

primeiro ano do ensino médio. Ele está grudado em mim como cola desde 

a primeira vez que nos conhecemos. Meu único. 
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“É sempre assim quando está nua.” Ele diz, então dá de ombros. “Ou 

respirando.” Acrescenta com um sorriso arrogante quando se abaixa e dá 

ao seu pau um golpe longo. Lambo os lábios. 

“Gostaria que tivéssemos tempo, Botão.” Ele diz que antes de vir e 

me pegar. 

Ele começa a me lavar, e prendo meu cabelo para que não molhe. 

“Quando deixarmos os meninos, podemos voltar.” Ele diz, 

mordiscando meu pescoço. 

Gosto dessa ideia. 

“Pensei que tinha uma reunião esta manhã.” 

Ele desliga a água e saímos. Ele me envolve numa toalha, secando-

me antes de puxar o laço do meu cabelo e deixar meus cachos livres, algo 

que sempre faz quando o prendo. Ele até mesmo fez isso no primeiro dia 

que o conheci. Ele é assim comigo desde o primeiro momento que colidi 

com ele no corredor. Ele me pegou, e imediatamente eu pertencia a ele. 

“Coloquei uma reunião no meu horário para que meu assistente não 

pudesse tentar preencher o espaço com algo. Acha que perderia o primeiro 

dia de aula dos nossos filhos?” 

Olho em seus olhos, balançando a cabeça. Realmente não me 

importo muito com o novo assistente de Dylan. Ele está sempre enchendo 

sua agenda. Sinto falta de sua antiga assistente, Marie, mas ela se 

aposentou há três meses. 
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“Além disso, os meninos e eu sabemos que vai precisar disso. Temos 

a sensação de que você vai chorar, e sabe o quanto odiamos isso.” 

Estreito os olhos para ele, mas não nego que ele está certo. Sou uma 

chorona. Não posso evitar. Não ajuda que tenho o pior rosto de choro. 

Minha pele clara fica vermelha e manchada e geralmente acabo soluçando. 

Choro quando estou feliz ou triste, por isso estou feliz que ele virá. Fiquei 

decepcionada e um pouco chocada quando olhei sua agenda na noite 

passada e vi que ele tinha uma reunião agendada para cedo. Não disse 

nada, não querendo criar um problema. Imaginei ser algo importante para 

ele ter uma reunião, porque Dylan nunca perde nada quando se trata dos 

meninos e eu. 

Ele segura meu rosto. “Vou me vestir e acordar os meninos.” Ele me 

beija forte, me deixando sem ar. “Encontre-me na cozinha.” Ele diz antes 

de bater na minha bunda no caminho para fora. 

“Mmkay1.” Respondo, observando-o ir. 

Viro para o espelho e começo a me arrumar. Quando chego ao 

armário debato o que vestir. Minha mente corre por minha agenda do dia, 

e por um momento minha mão faz uma pausa no cabide. Tento pensar 

sobre o que farei no resto do dia, e fico em branco. Normalmente tenho os 

meninos para olhar e nossos dias são cheios de coisas para fazer. Não 

pensei sobre o que faria agora que meus gêmeos estão começando o jardim 

de infância e ficarei em casa sozinha. 

 

                                                           
1 Uma mistura de hum e ok. 
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Dylan 

 

Estou na oficina e ainda posso ouvir Emily andando pela casa. Não 

sei o que faço aqui fora, mas nós dois precisamos de tempo para nos 

acalmar. 

Olho e vejo os gêmeos montando uma caixa de madeira sobressalente 

que deixei ao redor e dou um suspiro pesado. Não gosto de brigar com ela, 

porque sinto que é meu dever fazê-la feliz. Mas desde que os meninos 

começaram a escola, ela se sente à deriva. Ela nunca foi de ficar sentada 

em casa, mas fiquei mais ocupado com minha empresa no último ano e não 

estou em casa tanto quanto antes. Não pensei que isso criava uma pressão 

sobre nós, até esta manhã, quando ela me disse que fez uma entrevista de 

emprego. 

Deveria estar feliz com ela trabalhando meio período na biblioteca. 

Mas ao invés disso estou aqui fora, de mau humor e pensando sobre todas 

as formas que ela não é cem por cento minha. Ela deve trabalhar se isso é 

o que a faz feliz, mas sou egoísta quando se trata da minha esposa. Eu a 

quero toda para mim e com nossos meninos. Em minha mente sei que eles 

irem para a escola a deixou sem um propósito, e sei que eu estar no 

trabalho aumentou essa sensação. Estou trabalhando até tarde algumas 
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noites por semana, e às vezes saio antes dela acordar. Sou uma besta 

completa quando se trata dela, embora, então na minha mente enquanto 

estamos tendo sexo, está tudo bem. Mas vi como as coisas estão a deriva e 

ela me dizer que vai trabalhar fora, me enviou sobre a borda. 

Solto outro suspiro, sabendo que não deveria ter reagido da maneira 

que fiz. Deveria ter sido solidário, mas ao invés disso fui um idiota. 

“Vamos lá, meninos. Vamos voltar para casa e nos arrumar para o 

jantar.” Digo, e eles saem correndo. 

Preciso entrar em casa, pedir desculpas e consertar as coisas. Mesmo 

que não se sinta bem no meu peito ainda. Além disso, é apenas uma 

entrevista. Ela disse que eles têm um monte de pessoas solicitando o 

trabalho. Talvez esta seja apenas o despertar que precisava para reduzir o 

trabalho e me certificar que Emily tenha tudo o que precisa. 

“Ei, Botão.” Digo quando chegamos à porta traseira. 

Ela vira e me olha. Posso ver em seus olhos que ainda está um pouco 

irritada, mas já se acalmou. 

“Sinto muito, deveria ter sido mais solidário.” Digo, estendendo os 

braços. Só quero abraçá-la, mas não sei se ela está pronta para isso. 

“Bem, coisa boa. Eles acabaram de ligar e me ofereceram o trabalho.” 

Ela cruza os braços em desafio e me encara. 

Tenho que engolir antes de falar e tentar colocar uma expressão feliz 

em meu rosto. Não tenho certeza se faço um trabalho bom o suficiente, 
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porque por um segundo, ela parece preocupada que algo está errado 

comigo. 

“Ah, é mesmo?” Digo, parando para pensar em algo agradável para 

dizer. “Isso é bom.” Deus, quero chutar meu próprio traseiro. Isso não soou 

alegre o bastante. “Quero dizer, fantástico. Isso é fantástico!” Digo, um 

pouco alto demais desta vez. 

“Ah.” Ela diz e, então descruza os braços. Ela olha ao redor, então de 

volta para mim. “Sim, quer dizer, é diferente. Mas bom. Certo? É claro. Será 

divertido.” Ela não parece mais tão certa e quero saber se está preocupada 

que pode não ser boa o suficiente. 

“Botão.” Digo, caminhando até ela e a tomando nos braços. “Sinto 

muito sobre mais cedo. Você está certa. Merece ter sua própria coisa, 

também. Desculpe se não te apoiei de imediato, mas sei que será ótima em 

tudo o que fizer.” 

“Acho que só vou empilhar livros.” Ela murmura contra meu peito 

enquanto seus braços envolvem minhas costas. 

“Bem, será a melhor maldita empilhadora que já viram.” Digo, 

beijando o topo de sua cabeça. 

Ela se inclina para trás e sorri. “Eu deveria ter dito mais cedo. Apenas 

não achei que importaria.” 

“Tudo o que você faz importa.” Digo, colocando minha testa contra a 

dela. “Tudo.” 
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Beijo-a suavemente bem antes dos meninos virem correndo pela 

cozinha implorando por comida. 

“Vamos continuar isso depois deles irem para a cama.” Digo, dando-

lhe um beijo rápido. 

“Só não me mantenha acordada até tarde. Começo amanhã.” Ela diz, 

virando-se em meus braços e caminhando até o fogão. 

“Ah, é mesmo?” Digo, mantendo a voz uniforme. 

“Sim, a bibliotecária-chefe, Nancy, ligou e disse que eles estão 

desesperados. Eles contrataram um novo diretor e ele está sobrecarregado. 

Acho que irei fazer um monte de seu trabalho até ele se ajustar. Então 

trabalharei diretamente com Nancy.” 

“Ah, é mesmo?” É tudo o que posso dizer novamente. Estou 

silenciosamente cheio de raiva quando penso nela obedecendo outro 

homem. 

“Você está bem, Dylan?” Ela pergunta, olhando por cima do ombro 

para mim. 

Olho para baixo e vejo que tenho um aperto mortal na bancada. 

“Sim.” Engasgo, e então limpo a garganta. “Claro. Parece ótimo, Botão.” 

Ela se volta para o fogão e mexe algo na panela. “Acho que verei como 

é. Não trabalho faz um tempo, fiquei meio que surpresa por me escolherem. 

Mas conheci o novo diretor e ele deve ter gostado do que viu.” Novamente, 

ela soa um pouco hesitante e só posso imaginar que é porque está nervosa. 
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Quero ignorar o ciúme conforme pego o telefone e envio uma 

mensagem para meu assistente. Ele me manda um monte de mensagens 

de volta, mas ignoro todas. Tenho novos planos e nenhum deles envolve 

reuniões. 

“Está com fome?” Emily pergunta, virando-se com o jantar nas mãos. 

“De um modo que não acreditaria.” Respondo. 
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Emily 

 

Espirro pelo que deve ser a vigésima vez. A poeira de todos os livros 

está deixando meu nariz insano. Não vou ao porão faz um tempo e ainda 

estou espirrando. Mexo meu nariz, imaginando se está vermelho. 

Embalei meu almoço ontem à noite e sento para abri-lo. Quando fico 

confortável, dou uma mordida no meu sanduíche e limpo a boca. Não posso 

evitar imaginar se Dylan está apreciando o que fez para ele. Amo arrumar 

o almoço para meus rapazes desde que os meninos começaram a escola. 

Tive ideias novas e diferentes a cada dia. Hoje é atum com cramberry e 

nozes. Todos gostam de atum então dei uma chance e ficou incrível. 

Imagino se terei tempo para encontrar algo novo para amanhã. 

É meu primeiro dia e já me pediram para ficar até mais tarde. Eu 

entendo, o lugar está uma bagunça. Não admira que tiveram que contratar 

um novo diretor. É o caos e precisa de uma completa reestruturação. 

Fiquei animada quando comecei esta manhã sentindo como se 

tivesse um propósito depois que todo mundo foi para seu dia. Tenho algo 

para preencher meu dia e acho estar contribuindo para alguma coisa. 
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Agora, depois de passar a manhã no porão, estou entediada e não gostando 

do que faço. 

Fecho meus olhos e balanço a cabeça. É meu primeiro dia e já estou 

tendo dúvidas. Preciso mergulhar nisso. Não posso desistir tão facilmente. 

Preciso dar a isto tudo o que tenho e tentar ser positiva. Claro, estou um 

pouco decepcionada que não serei a única a cumprimentar os rapazes 

quando chegarem em casa da escola. Dylan disse que iria buscá-los, o que 

significa que estará em casa mais cedo esta noite, algo que não acontece 

recentemente. Estou apenas de mau humor porque sinto falta destes 

momentos, mas não será sempre assim. 

Dylan aceitou a ideia de eu trabalhar muito mais rápido do que 

pensei. Mesmo hoje, quando disse a ele que me pediram para ficar até mais 

tarde ele aproveitou a chance para pegar os meninos para mim. Ele estava 

super possessivo comigo ontem à noite e ainda posso senti-lo entre minhas 

pernas, mas no geral ele tem sido muito solidário. 

Pegando o telefone, sorrio quando vejo uma mensagem do meu 

marido me perguntando onde mantenho os materiais de arte das crianças. 

Aparentemente, eles estão fazendo um projeto da escola. Envio uma 

mensagem dizendo onde posso encontrá-los, imaginando que grande 

bagunça estão prestes a fazer. Termino meu almoço enquanto pesquiso na 

internet por novas receitas. Quando acho uma que gosto, a salvo antes de 

terminar de comer. 

Uma nova mensagem de Dylan soa no meu telefone. É uma foto dos 

garotos sentados na mesa de jantar trabalhando com cartazes. Na parte 

superior diz Tudo Sobre Mim. Meu coração afunda um pouco. Amo a foto. 
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Meus meninos são os homenzinhos mais adoráveis do mundo, e estou triste 

por estar perdendo este momento. 

Tranquilizo-me que eles estão tendo um tempo de homem com o pai 

agora. Que não preciso estar ao lado deles em todos os momentos. Eles 

estão crescendo, mesmo que seja mais rápido do que quero que aconteça. 

Envio de volta emojis de coração e peço a Dylan para dizer a eles que 

os amo e estarei em casa logo. 

“Emily?” Olho para cima ao som do meu nome para ver um homem 

de calças e uma camisa azul escura de botão. Ele parece ser da minha 

idade, com cabelos loiros e olhos azuis claros. 

Levanto e sorrio. “Sou eu.” 

“Sou Mark, o novo diretor.” Ele estende a mão e toma a minha num 

aperto suave, mas firme. 

Ele não solta por um longo momento e sinto seus dedos roçarem meu 

pulso antes dele soltar minha mão. O aperto de mão parece íntimo, mas 

ignoro. Ele provavelmente é apenas amigável e estou lendo demais nisso. 

Meu marido me fez pensar que todos respirando estão flertando comigo. 

Dizer que meu marido é do tipo ciumento é um eufemismo. 

Não que eu não seja igual. Todos somos quando se trata de 

relacionamentos. Nós já pertencíamos ao outro antes mesmo de realmente 

saber o que era amor. Dylan tinha os meninos na escola correndo para o 

outro lado quando me viam. Isso me faz rir agora. 
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“É um prazer conhecê-lo.” Pego minha bolsa e telefone. 

“O prazer é todo meu.” Ele faz um gesto para eu segui-lo. “Esperava 

chegar aqui mais cedo, mas fui pego em algumas reuniões.” 

Andamos pelo corredor e ele pára numa porta com seu nome. Ele a 

abre para revelar um escritório de bom tamanho. Ele entra e senta atrás da 

mesa. 

“Nancy me contou tudo o que fez hoje.” Ele sorri. Sento-me na cadeira 

em frente a sua mesa, cruzando as pernas. “Você fez muito mais do que 

pensei. É uma trabalhadora rápida.” 

“Obrigada.” Sinto orgulho por saber que sou útil. Acho que uma parte 

da razão pela qual estou trabalhando tão rápido é porque quanto mais cedo 

terminar, mais cedo estarei fora daquele porão. Tenho certeza que sou 

alérgica a pó. 

“Acho que está sendo subutilizada aqui. Dei uma olhada no seu 

currículo.” Ele pega uma folha de papel e a olha. “Você se formou em artes 

liberais?” 

Assinto. Não tinha ideia do que queria fazer quando entrei na 

faculdade, mas foi dito que artes liberais era um grau versátil. 

“Mas não teve um emprego depois disso?” 

“Não. Fiquei grávida dos meus gêmeos, um pouco antes de me 

formar. Estive em casa com eles até agora. Eles acabaram de começar o 
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jardim de infância.” Pensar sobre eles me faz sorrir ainda mais. Imagino o 

que colocaram nos cartazes. 

“Você teve gêmeos? Eu nunca diria.” Seus olhos percorrem meu 

corpo. 

Não sei como responder a isso. É um elogio? Fico nervosa e apenas 

ignoro. 

“Sei que pareço jovem para minha idade.” Finalmente digo. Pessoas 

comentam o quão jovem pareço o tempo todo. 

“Não apenas isso.” Ele diz, e estou começando a me sentir 

desconfortável. 

“Obrigada.” Eu acho. Mas mantenho a última parte na minha cabeça. 

“Bem, tenho alguns projetos que quero que trabalhe. Será no 

computador, inserindo dados no inventário. Mais um trabalho de mesa.” 

“Está bem.” Digo a ele. 

Quando fui procurar trabalho não estava realmente certa do que 

procurava. Quando vi que a biblioteca estava contratando, entrei nisso. Não 

achei que conseguiria o trabalho, mas estava errada. 

“Vou encontrar alguém para preencher o que estava fazendo e movê-

la para cima. Vamos dividir um escritório por agora. Pedirei para trazerem 

uma mesa para você.” 
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“Ah. Você não tem que compartilhar seu escritório. Não quero me 

intrometer. Posso trabalhar em qualquer lugar.” Digo, olhando em volta e 

pensando que não há maneira que uma segunda mesa possa caber aqui. 

“Não, vou precisar de você perto. Trabalharemos nos mesmos 

projetos, então será mais fácil.” 

Primeiro dia e já sou promovida. Acho que é uma coisa boa, então 

ignoro a sensação no meu estômago. Deveria estar animada que me 

ofereceram a chance de fazer isso em vez de ficar presa na poeira. Sorrio e 

assinto, pensando que mal posso esperar para chegar em casa e dizer aos 

meus rapazes. 
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Dylan  

 

Rosno conforme a frustração aumenta. Quero subir pela janela e 

puxá-la daquela sala. Então espancar esse cara que tem a coragem de olhar 

o que me pertence. 

Uma mensagem da babá aparece no meu telefone e vejo que eles 

estão colorindo os cartazes agora. Disse a Emily não era um problema pegar 

os meninos, e não foi. Porque já consegui uma babá para eles. Planejei 

desde ontem observá-la e me certificar que seu primeiro dia corra bem. 

Continuo me convencendo que é para me certificar de que ela está segura. 

Mas quanto mais fico, mais difícil era para mim para justificar isso como 

algo diferente de egoísmo. 

Quando a babá me enviou fotos, apenas salvei e encaminhei para 

Emily como se fosse o único em casa com eles. Pensei que a pequena 

mentira valeria a pena se me desse paz de espírito. Agora estou apenas 

louco como o inferno e pronto para destruir este edifício tijolo por tijolo. 

Envio uma mensagem rápida para a babá dizendo que vou atrasar 

um pouco, e ela me dá os polegares para cima. Depois disso envio uma 

mensagem ao meu amigo Michael, mas ele imediatamente me liga. Meu 
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telefone está em modo silencioso, mas de qualquer maneira sussurro para 

ele. 

“Você deve ser capaz de ouvir tudo através do fone de ouvido.” Ele 

diz, e reviro meus olhos. 

“Eu sei.” Sussurro sombriamente, com raiva dele e da situação. “Esse 

é o problema. Posso ouvir cada fodida coisa que eles estão dizendo. E quero 

ir lá e rasgar a garganta deste idiota.” 

Cobrei um favor ontem à noite, pensando que seria apenas uma 

maneira de saber que minha esposa está bem e eu poder lidar com ela 

tendo um novo emprego. Não fez perguntas, mas ele deixou um fone de 

ouvido na minha caminhonete esta manhã e me disse que teria áudio e 

visual sobre ela todo o dia. 

“Dylan, acalme-se.” Ele diz, e o ouço se mover ao redor. “Olha, 

Jeanette não sabe que estou fazendo isso para você. Se ela soubesse 

provavelmente me amarraria pelas bolas. Ela ama Emily.” 

“Maldição, eu também” Sinto-me falar alto e respiro fundo. “A única 

razão que te pedi é porque é o melhor no negócio de vigilância.” Espio de 

volta para a janela e vejo uma pilha de papéis sendo entregue a minha 

Emily. “Eu só preciso manter os olhos nela. E não gosto do que vejo.” 

“Não te culpo, cara. Sempre tenho olhos na minha mulher.” 

Suspiro novamente e esfrego os olhos. Não vou conseguir passar o 

dia. Observa-la no porão quase me enlouqueceu. Ela tem alergia e estar ao 
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redor de toda aquela poeira a está matando. Mas ela não desistiu. Fiquei 

simultaneamente orgulhoso e furioso com o trabalho que ela fez. 

Não precisamos do dinheiro. Ganho o suficiente para que ela não 

precise se preocupar, e poder comprar qualquer coisa que quiser. Trabalhei 

duro por um longo tempo para que minha família pudesse dormir à noite 

sem uma preocupação. Sei que ela não conseguiu este emprego para que 

pudéssemos pagar as contas, então estou tentando entender sua 

necessidade de se sentir útil. Apenas doí no meu peito que poder fazer isso 

por ela. 

“Escute, eu te avisei. Só precisa verificar o aplicativo que coloquei no 

seu telefone algumas vezes por dia e deixar ir. Não pode observa-la 24/72. 

Acredite em mim, fiz o trabalho de perna3 nisso. Você vai enlouquecer.” 

“Tarde demais.” Digo, olhando para a janela. “Não gosto do aplicativo. 

Não estou perto o suficiente.” 

“Dylan, onde está exatamente?” Michael diz, e ouço a ameaça em sua 

voz. 

“Apenas, você sabe, fora da janela.” 

“Oh Deus, vai colocar nós dois em apuros.” Ele diz, e então ouço seu 

nome ser chamado. 

“Saint? Está se escondendo no armário?” 

                                                           
2 24 horas por dia/ 7 dias por semana. 
3 Do original leg work que é uma expressão que significa um trabalho que envolve muito viajar para coletar informações, especialmente quando 
esse trabalho é difícil, mas entediante. 
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“Porra.” Ele sussurra. “Eu não tenho nada a ver com isso. Tire sua 

bunda daí, Dylan.” Ele diz, pouco antes de desligar. 

Enfio o meu telefone no bolso e espio de volta para a janela mais uma 

vez. “Merda.” Murmuro, vendo a sala vazia, e caminho ao redor do edifício. 

Quando olho através de outra janela há uma senhora em pé com Emily. 

Observo bem antes da senhora mais velha virar e olhar diretamente 

para onde estou. Estou com medo que ela possa ter me visto, e não posso 

ter Emily me encontrando à espreita fora da janela. 

“Merda.” Digo novamente, xingando todo o maldito dia. 

Só então sinto o telefone vibrar no meu bolso. Pensando que é a babá 

o pego e verifico, apenas para ver que é Emily. Meu batimento cardíaco 

acelera conforme abro a mensagem, mas são apenas rostos felizes e ela 

dizendo que estará em casa mais cedo do que pensou. 

“Merda tripla.” Digo e arrasto a bunda para minha caminhonete. 

Tenho que voltar para casa antes dela e tirar a babá de lá. 

Ando tão rápido quanto posso para minha caminhonete e salto nela. 

Saio do estacionamento e acelero conforme sigo para nossa casa. Não é nem 

mesmo a cinco minutos da biblioteca, então tenho que ser rápido. 

Quando chego em casa, desço e pego algum dinheiro da carteira. 

Corro para dentro e o enfio na mão da babá enquanto praticamente a 

empurro para fora da porta. 

“Está tudo bem?” Ela pergunta, e apenas aceno para ela sair. 



Alexa Riley 
 

“Está ótimo. Obrigado novamente. Vou ligar se precisar de você 

amanhã.” Digo, a apressando para entrar em seu carro e ir embora. 

“Tudo bem. Bem, diga a Srta. Emily que disse oi.” 

Jesus, ela pode se mover mais devagar? 

“Sim, sim, tudo bem, tchau.” Digo, batendo a porta e voltando para 

os meninos. 

Olho para fora da janela e me certifico que o carro dela se foi antes 

de começar a me acalmar. Os meninos olham para mim como se eu fosse 

louco, mas não vão dizem uma palavra. E só para ter certeza, entrego a 

ambos um picolé. 

Agradeço a Deus que a babá começou o jantar, e estou escorrendo o 

macarrão quando Emily caminha pela porta da frente. 

“Ei, Botão, como foi seu dia?” Pergunto, sorrindo para ela. 

Ela me olha para cima e para baixo e, então inclina a cabeça para o 

lado. “Por que está todo suado? E porque há lama no seu jeans?” 
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Emily 

 

Sorrio para a mensagem que Dylan acabou de me enviar e me sinto 

corar. Penso sobre o que fizemos esta manhã. Estamos juntos há tanto 

tempo e ele ainda me faz corar. Não tenho ideia de como, mas este homem 

sempre me atinge. Meu corpo mais uma vez está dolorido. 

Pensaria que somos recém-casados pela forma como somos. Ele não 

só fez amor comigo na noite passada depois que colocamos os meninos na 

cama, mas novamente esta manhã. Ele me prendeu à parede quando estava 

prestes a sair. Ainda posso sentir seu esperma dentro de mim. Ele se 

recusou a deixar eu ir me limpar. Gosto da ideia de andar por aí cheirando 

a ele pelo resto do dia, então não briguei muito. Agi inocente, o que tenho 

certeza que ele viu através. 

Coro mais uma vez com o pensamento. Estive andando ao redor toda 

a manhã assim. Não que alguém saberia. 

“O que te fez corar?” 

Olho Nancy, que está examinando os papéis que acabei de lhe dar. 

Temos um carregamento de livros vindo e precisamos criar espaço. Tenho 
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uma lista de recomendações sobre os que acho que poderíamos doar para 

encontrar espaço. 

Ela move as sobrancelhas escuras para mim e rio. Gosto de Nancy. 

Ela é doce e fácil para conversar. Ela se destaca na biblioteca porque não 

se veste como qualquer bibliotecária que já vi. Ela parece uma pinup. É 

diferente e tão Potterhead quanto eu. Na verdade, acho que ela pode ser até 

mais. 

Nós duas estamos no balcão principal onde dá entrada e saída dos 

livros. Esse é seu espaço de trabalho e mesa. 

“Meu marido.” Sorrio. 

Chamá-lo assim sempre me envaidece. As pessoas disseram que 

nunca conseguiríamos. Que nosso amor era muito jovem. Mas sabia que 

estavam errados. Mesmo depois de Dylan se formar e eu ainda estar no 

ensino médio, as meninas na escola tentaram encher minha cabeça com 

todos os tipos de dúvida. Mas sei uma coisa sobre meu homem. Sempre 

tenho sua atenção. Ele presta atenção a cada respiração que dou. Isso me 

deixa louca, tanto quanto amo. Nós vamos durar para sempre. Sei disso em 

minha alma. 

“Há quanto tempo estão juntos?” 

“Namorados da escola.” Digo, e rio de sua expressão chocada. 

Suas sobrancelhas sobem. “Perderam a virgindade um com o outro e 

tudo?” 
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Mordo o lábio e assinto. Esta é outra coisa que gosto sobre Nancy, 

ela apenas diz ou faz o que quer. É refrescante. Além disso, posso dizer que 

ela é genuína com suas perguntas, e não há julgamento. 

“Maldição. Um pau por toda a vida. Eu poderia aceitar se fosse o pau 

certo.” 

Explodo em risos, mas rapidamente cubro a boca lembrando que 

estou numa biblioteca. Olho em volta, não vendo ninguém por perto. Notei 

que este lugar não fica ocupado até o fim da tarde. 

“Você é casada?” Pergunto uma vez que controlo meus risos. 

“Não, só eu e meu gato. Apenas um, porém, assim não pode me 

chamar de velha dos gatos ainda. Talvez em alguns anos.” Ela sorri. 

Imagino se ela quer dizer que vai casar em poucos anos, ou se será 

uma senhora dos gatos até então. De qualquer maneira, ela sorri então deve 

estar feliz com o futuro. 

“Meu marido está aprontando algo.” Confesso. 

Coloco o telefone de volta no bolso e inclino meu quadril contra o 

balcão. Hoje fui de calças. Gosto de usar vestidos, mas estou preocupada 

de ser colocada de volta no porão e usar calças é mais eficiente lá embaixo. 

Embora depois de passar a manhã trabalhando lado a lado com 

Mark, gostaria de poder voltar a terra dos coelhinhos empoeirados. Ele é 

muito para eu me acostumar. Ele me faz um milhão de perguntas, o que é 

perturbador quando estou tentando trabalhar. Sem mencionar que sempre 
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sinto como se ele estivesse pairando sobre mim. Não tenho certeza se é 

porque sou nova ou ele pensa que não posso fazer meu trabalho. De 

qualquer maneira é irritante. 

Nunca dei a espaço pessoal muito pensamento antes. Normalmente 

é apenas meu marido ou os meninos que estão nele, e realmente não me 

importo. Talvez só não esteja acostumada a pessoas ao meu redor mais. O 

único emprego que já tive foi na faculdade numa padaria. Passei a maior 

parte do meu tempo sozinha na cozinha ouvindo áudio livros enquanto 

decorava biscoitos, e só fiz isso meio período durante os verões. 

“Continue.” Nancy vira a cadeira para me olhar como se estivesse 

prestes a contar uma fofoca. 

“Ele tem sido muito legal sobre eu ter este trabalho. Um pouco legal 

demais.” 

“Isso não é o normal dele?” 

“É difícil de explicar. Meu marido pode ser um homem das cavernas 

quando se trata de mim. Ele gosta de ter toda minha atenção e gosto de dar 

isso a ele. Quando contei sobre procurar um emprego, ele ficou todo 

irritado. Mas depois foi como se um interruptor virasse e ele estava 

completamente bem.” Agora imagino se estou irritada porque ele não está 

fazendo sua coisa homem das cavernas. 

“Se bem me lembro, você não trabalhou em anos?” Ela pergunta. 

Nancy foi quem me entrevistou para o emprego. 
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“Não. Engravidei antes da graduação da faculdade de nossos gêmeos. 

Os dois e meu marido tem sido minha vida.” 

Sorrio, sentindo falta deles. Continuo imaginando o que estão 

fazendo neste exato momento. Sei que Dylan está no trabalho e os meninos 

na escola, mas ainda sinto estar perdendo. Odeio que não estava lá ontem 

à noite, enquanto faziam os cartazes. Os meninos penduraram em mim 

como se não tivessem me visto em anos quando cheguei. Estaria mentindo 

se dissesse que não amei cada segundo. Eles estão crescendo e me 

preocupo que não me darão carinho como fazem agora. Venho tentando 

absorver tudo. 

“Então, quer mais do que apenas ser mãe e esposa? Entendo isso.” 

“Não.” Digo imediatamente, surpresa. Corro para me defender. “Amo 

ser esposa e uma mãe. Só não acho que eles precisavam de mim como 

antes. Meu marido está trabalhando muito mais, e preciso de algo para 

preencher meu tempo.” 

“Interessante.” Nancy diz, mais para si mesma do que para mim. 

“O que?” 

“O que mais ele vem fazendo que é estranho?” Ela pergunta. 

“Na noite passada ele parecia afobado, e não é seu jeito. Ele está 

apenas agindo diferente.” Admito. 

“Emily.” Viro ao som do meu nome para ver Mark vindo em nossa 

direção. Forço um sorriso, tentando ser educada. 
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“Ei.” 

“Preciso que fique até tarde hoje. Há um evento sobre Carlton e 

pensei que deveríamos ir e dizer oi para algumas pessoas. Um monte de 

gente lá faz doações para a biblioteca.” Ele ajusta a gravata que já está 

perfeitamente certa. É apenas algo mais que me aborrece. 

“Ok.” É tudo que posso dizer. Não quero ir a nenhum lugar com ele. 

Sei que Dylan não gostará disso também. Parece quase um encontro ou 

algo assim. “Nancy, você vem, certo?” Digo realmente rápido. 

Ela abre a boca para responder, mas Mark a corta. “Só posso levar 

uma pessoa.” 

“Não quero ir.” Nancy murmura. Eu concordo. 

“Tire um almoço mais longo para ir para casa e colocar algo 

adequado. Sairemos por volta das cinco e meia.” Ele se vira, nos 

dispensando. 

Merda. 

Lembro que este é meu trabalho e tenho que ir. 

“Ele está aqui há um dia e já não aguento sua bunda.” Nancy diz 

atrás de mim. Concordo com isso mas mantenho para mim mesma. Tiro 

meu telefone, verifico a agenda de Dylan para ver se ele pode pegar os 

meninos, mas vejo que tem reuniões todo o dia. Envio mensagem a nossa 

babá e vejo se ela está livre. 
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Ela responde instantaneamente, me dizendo que vai pegar os 

meninos e para eu não me preocupar em paga-la. Ela diz que pagamos em 

excesso ontem e não é problema. 

O que? Estreito os olhos para o telefone. “O que está aprontando, 

Dylan?” Murmuro. 

“Quem? O marido?” Nancy pergunta, claramente me ouvindo. 

“Sim. Ele usou nossa babá ontem, mas me disse que pegou os 

meninos.” 

“Um caso!” Nancy suspira dramaticamente, e estouro em risos. Rio 

tão forte que lágrimas começam a vazar por meu rosto. 

“Sim, certo. Meu marido nunca me trairia.” Digo, mil por cento certa 

de que não é isso. “Não, ele está aprontando outra coisa.” Acho que vou a 

uma pequena missão para descobrir isso. 

“É fofo quão bem você dois se conhecem.” Ela diz isso como se 

realmente quisesse dizer. 

“Vou para o almoço. Você deixa isso na minha mesa quando 

terminar?” 

“Claro.” Ela pega os papéis e volta a lê-los. 

Vou para meu escritório e sou grata por Mark não estar lá. Pego 

minha bolsa, então sigo para fora. Faço uma rápida parada em casa para 

me trocar, ainda irritada que Mark me pediu para vestir algo mais 

agradável. Sei que uso calças, mas elas são adequadas. 
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Encontro um vestido preto sem mangas que cai aos meus joelhos. 

Ele me abraça no topo, mas alarga na parte inferior. Tenho um casaco que 

vai com ele então não mostra muita pele. Saio de minhas sapatilhas e coloco 

um par de saltos. Alcanço debaixo do meu vestido, puxando minha calcinha 

e as coloco na bolsa, tendo uma ideia. 

Quando chego ao escritório de Dylan vejo que seu assistente 

Jonathan está digitando no computador. Ele faz toda a papelada de Dylan 

porque Dylan não suporta isso. Ficaria surpreso com o quanto há quando 

se trata de construção. A empresa de Dylan começou com apenas 

remodelação leve. Agora constrói casas de milhões de dólares. Meu homem 

foi tão longe. Lembro-me de muitas noites ficando até tarde com ele, 

planejando projetos e fazendo a papelada. Foi demais com os gêmeos 

recém-nascidos. Quando finalmente encontramos Marie, sua assistente 

nos últimos cinco anos, ela foi uma dádiva. Mas ela mudou-se para o outro 

lado do país para estar perto dos netos e ainda sinto saudades como louca. 

“Sra. Wallace.” Jonathan me cumprimenta. Ele está sempre muito 

vestido, em minha opinião. Hoje ele usa uma gravata borboleta. Pensaria 

que ele trabalha num escritório de advocacia ou algo assim. Não um lugar 

onde os homens entram cobertos de pó e sujeira metade do tempo. 

“Oi.” Dou-lhe um pequeno aceno antes de seguir para o escritório de 

Dylan. 

“Ele não está aqui, senhora.” Jonathan diz com um pouco de 

hesitação na voz. 
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Paro, virando para olhá-lo antes de pegar meu celular. Jonathan 

pode irritar a merda fora de mim, mas sempre tem a agenda de Dylan 

marcada com tudo. 

“Não sei onde ele está, senhora.” Ele acrescenta. Então murmura algo 

sobre meu marido desaparecer aleatoriamente. “Gostaria que eu te 

agendasse?” 

“Agendar?” Reviro os olhos para ele. Virando, sigo para o escritório 

de Dylan. Tiro minha calcinha da bolsa e a jogo sobre a mesa antes de pegar 

uma caneta e papel e deixar uma nota. 
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Dylan  

 

“Merda, merda, merda.” Murmuro, estacionando ao virar da esquina 

do meu escritório e vendo Emily sair do meu escritório. Conheço o olhar em 

seu rosto. Ela está irritada. 

Entrei em pânico e não sabia o que fazer. Estava esperando no 

estacionamento da biblioteca observando as câmeras, mas então a perdi. 

Não é sua pausa normal de almoço, e sei que ela levou algo. Até mesmo 

coloquei uma pequena nota lá dizendo o quanto a amo. 

Mas em vez dela ir comer na sala de descanso como fez antes, ela 

desapareceu. Não foi até que recebi uma mensagem de Jonathan me 

dizendo que minha esposa só apareceu no meu escritório que percebi ter 

cometido um deslize. Nunca soube que minha esposa tinha capacidades de 

espionagem, mas estava errado. 

Quando a vejo ir embora, corro ao escritório e encontro Jonathan em 

sua mesa digitando faturas. Ele salta em choque quando me vê entrar. 
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“Sr. Wallace, sua esposa acaba de sair. Tive que cancelar várias 

reuniões. Ficará no escritório hoje?” As palavras saem de sua boca, 

enquanto ele me segue. 

Eu o ignoro e marcho de volta para meu escritório. Eu a observei pela 

janela enquanto ela desfila lá atrás, então sai. Quero saber o que ela fez. 

Quando entro, olho em volta e vejo o tecido amassado na mesa. 

“Bem, já que está aqui agora, poderia começar a chamada de 

conferência e isso pode substituir a reunião que deveria ter esta manhã.” 

“Eu não estou aqui.” Digo, conforme caminho até minha mesa e 

encontro o que parece um lenço amarrotado. 

“Obviamente, você está. Só preciso passar por cima de algumas 

coisas, e não está respondendo a seus e-mails. Com todo o respeito, esse 

realmente não é o momento de afrouxar. Tenho pessoas chamando todas 

as horas do dia implorando por encontros com você. Esta pode ser uma 

oportunidade incrível para dobrar seus lucros do ano passado.” 

Quando pego o pedaço de tecido, sei imediatamente o que é. 

“Jonathan.” Digo com os dentes cerrados. 

“Sim, Sr. Wallace?” 

“Com todo o respeito, dê o fora do meu escritório.” Digo, enrolando 

sua calcinha no punho e vendo a nota sob elas. 

Não ouço a resposta. Só sei que ele fez como pedi quando a maçaneta 

na porta clica. 
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“O que está aprontando, Emily?” Pergunto enquanto pego a nota e 

leio o que ela diz. 

Pensei que talvez pudesse estar com fome... parece que estava errada. 

Tenho que trabalhar até mais tarde, mas não se preocupe, consegui a 

babá para pegar os meninos. 

Amor, Emily. 

P.S.: Não se preocupe em paga-la. Ela disse que deu a ela o bastante 

na noite passada. 

Xingo conforme amasso a nota. A babá não sabia o que estava 

aprontando ontem, então minha cobertura está queimada. Mas ela sabe 

que não estava em casa, como disse estar. Droga, deveria ter dito a ela para 

manter silêncio sobre o dinheiro. Não tenho ideia do quanto dei. Apenas 

enfiei notas em sua mão e rezei para que ela não ficasse para conversar 

com Emily. 

Olhando para minha mão, vejo as agora familiares calcinhas de 

algodão rosa que deslizei por suas pernas esta manhã. O que significa que 

neste exato momento, minha esposa tem sua buceta nua molhada e pronta 

para ser tomada. 

Rosno conforme enfio sua calcinha no bolso e, então quase arranco 

a porta do escritório das dobradiças antes de sair no corredor. Estou numa 

nuvem de raiva conforme ando, mas sei que preciso dizer algo a Jonathan 

para que ele apenas não desista de mim. 
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“Sr. Wallace, sinto muito...” Ele salta e tenta se desculpar, mas o 

interrompo quando levantando a mão. 

“Sabia quando te contratei que era um empreendedor. Gosto que tem 

iniciativa e quer ver a empresa crescer. Mas precisa parar e tomar um 

fôlego.” 

Ele assente e estou feliz por estar mudo. 

“É minha culpa. Minha última assistente fazia tudo por mim, e eu a 

deixei. Nós vamos chegar lá, só vai levar tempo. Por agora, preciso que 

continue a deixar minha agenda cheia, mas não virei ao escritório. Vou te 

deixar saber quando as coisas mudarem, e elas vão. Não posso continuar 

trabalhando longas horas. O ponto inteiro da construção é eu poder ter o 

tempo que preciso com minha família.” 

Tomo um fôlego e esfrego a mão pelo rosto. 

“Posso confiar em você para lidar com este lugar até que eu possa 

voltar?” 

“Sim, senhor.” Ele diz sem hesitação. 

Acredito nele. Mesmo assim, meio que tenho que admitir, ele é capaz 

de executar esse negócio sem mim por mais tempo do que gostaria de 

pensar. Ele é um grande trunfo para a empresa, e se pode fazer o que diz, 

então acho que haverá muito espaço para ele crescer aqui. 

Digo-lhe isso, e ele sorri com orgulho conforme saio e aceno por sobre 

meu ombro. 
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Quando salto na caminhonete, tiro a calcinha de Emily do bolso e a 

trago ao nariz. O cheiro de sua buceta me deixa fodidamente louco. Ela 

sabia o que estava fazendo vindo aqui e deixando isto. Ela está acenando 

uma bandeira vermelha na frente de um touro, e sabe malditamente bem 

disso. 

Ela poderia muito bem ser a maldita Cinderela correndo por toda a 

cidade. Boa coisa para ela, sou o belo príncipe que vai caçá-la. E ainda 

melhor, posso simplesmente ter que espancar seu traseiro por isto 

enquanto o faço. 
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Dylan  

 

Quando estaciono na biblioteca, escondo meu pau dolorido para que 

não assuste quem quer que sejam as velhas senhoras grisalhas que 

trabalham aqui. Tenho a calcinha de Emily segura no bolso da frente da 

minha calça jeans e de vez em quando as toco. 

Quando entro, caminho para a mesa circular no meio. Em vez do que 

previ ser uma velha senhora vestindo um casaco de lã, é uma mulher da 

mesma idade que minha esposa. Ela tem um vestido de bolinhas e seu 

cabelo está preso com uma bandana. Ela sorri quando me vê e vai até onde 

estou. 

“Como posso ajudá-lo?” Ela pergunta. 

“Estou procurando por minha esposa. Emily Wallace.” 

“Ah.” Ela diz, com os olhos arregalando. Ela me olha de cima a baixo, 

então pega o telefone. “Ela está na parte de trás. Vou chamá-la.” 

Ela vira as costas para mim enquanto sussurra algo que não ouço 

no telefone. Quando termina, ela vira e me dá um sorriso gigante. 
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“Sou Nancy. É bom conhecê-lo.” 

“Você também.” Digo, tentando ser educado. 

O que realmente quero fazer é ir e encontrar minha maldita esposa. 

Mas este é seu local de trabalho e não quero lhe causar problemas. Já tenho 

uma lista de queixas sobre este lugar de quilômetros, então tento focar no 

problema em questão. 

Caminho ao redor um pouco, mas Nancy não tira os olhos de mim. 

Depois do que parece uma eternidade, minha esposa vem de um canto 

parecendo que correu todo o caminho até aqui. 

“Dylan.” Sua voz é calma e completamente oposta à maneira como 

parece. 

Ela está no vestido que comprou para um encontro que tivemos 

meses atrás. “Por que está usando isso?” Digo um pouco alto demais. 

Emily me silencia e puxa pelo braço. Ela me leva até um corredor e 

um escritório na parte de trás do edifício que não vi antes. Michael não 

colocou câmeras aqui, e já estou pensando em como ele precisa corrigir 

isso. Não quero um lugar neste edifício onde não possa vê-la. 

“O que está fazendo aqui?” Ela sibila para mim, e então me cutuca 

no peito. “Não estava em seu escritório hoje, onde deveria estar. E o que é 

isto que ouvi sobre os meninos estarem com a babá na noite passada? Tem 

alguma coisa que precisa me dizer, Wallace?” 
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Sei que ela está falando sério quando me chama pelo meu 

sobrenome. Merda. Olho para ela naquele vestido e começo a pensar na 

última vez que ela o usou. Eu a fodi no banheiro do restaurante, incapaz 

de chegar em casa antes que a tivesse. Maldição, há quanto tempo foi nosso 

encontro? Foi realmente a última vez que a levei para sair? Claro, fiz amor 

com ela desde então, mas não me lembro da última vez que criei uma noite 

especial para nós. 

“Dylan.” Ela diz, e posso ver a impaciência em seus olhos. 

“Você me perguntou se estava com fome.” Digo, dando um passo em 

sua direção. Eu me movo lentamente, e seus olhos se arregalam. “Botão, 

sabe que sempre estou morrendo de fome por isso.” 

Ela dá um passo atrás, levantando as mãos e olhando por cima do 

ombro em direção à porta. “Dylan, nós não podemos. Não aqui.” 

“Vou foder você em qualquer lugar que eu quiser.” Digo, dando mais 

um passo em sua direção. Minhas botas de trabalho soam altas no chão de 

ladrilhos. 

“Este é o lugar onde trabalho.” Ela diz com os dentes cerrados. Seus 

punhos estão fechados ao seu lado, mas ela sabe melhor do que me dizer 

não. “Não pode vir aqui e ser todo... todo... você.” 

Pressiono seu corpo contra a porta e separo suas pernas. “Você 

lançou o desafio quando jogou a calcinha na minha mesa e saiu atrevida 

do meu escritório. Sabia exatamente o que estava fazendo. Não tente 

negar.” 



Alexa Riley 
 

Suas bochechas coram, e sei que estou certo. 

“Não sei do que está falando.” Ela diz, mas não pode encontrar meus 

olhos agora. 

“Não preocupe sua linda cabecinha sobre o que estive fazendo.” Digo, 

e ela volta os olhos para os meus. “Você queria uma boa foda, então está 

prestes a consegui-la.” 

“Oh Deus.” Sua voz treme conforme me ajoelho e empurro para cima 

seu vestido. 

“Segure.” Digo, e ela agarra o material. “Correndo por toda a cidade 

com nada na única coisa que me pertence.” 

“Dylan, eu não...” 

“Você terminou de falar. Disse tudo o que precisava naquela nota, 

praticamente implorando por uma foda.” Eu me inclino para frente e lambo 

sua buceta como ela gosta. “Cubra sua boca. Não quero um som.” 

“Merda.” Ela sibila, e observo enquanto tira uma mão segurando o 

vestido e a coloca sobre a boca. 

O cheiro doce dela enche meus pulmões enquanto afasto suas pernas 

e corro a língua entre seus lábios inferiores. 

“Maldição, ainda prova como na noite que tirei sua virgindade.” Corro 

a língua para frente e para trás através de seu clitóris. “Não tinha ideia do 

que fazia na época. Só queria enterrar meu rosto nela e lamber.” Brinco 

com seu clitóris um pouco mais e suas coxas tentam fechar. Eu as seguro, 
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então ela não pode escapar. “Eu estava mexendo e tentando fazer o que 

pensei ser bom. Era um menino então. Mas não mais. Agora sou seu 

homem, e sei exatamente o que esta buceta quer.” 

Olho para cima e encontro seus olhos enquanto me inclino para 

frente e a cubro com minha boca enquanto chupo. Seus olhos reviram para 

a parte de trás da cabeça e posso sentir seu orgasmo se aproximando. 

“Você vem ao meu escritório com a buceta nua novamente e vou 

dobra-la sobre minha mesa e deixar sua bunda vermelha.” Digo, correndo 

a mão até o interior de sua coxa antes de empurrar dois dedos em sua 

buceta molhada. “E se descobrir que está mostrando isso para todo mundo 

sem nada a cobrindo, então vou me certificar que não se sente por uma 

semana.” 

Esfrego o doce ponto dentro dela, sabendo que é o único lugar que a 

deixa selvagem para caralho. Seus gemidos ficam mais altos conforme 

minhas mãos ásperas pelo trabalho pressionam contra seu suave ponto G. 

Não é páreo para mim e o que estou exigindo. Tive anos de prática em fazer 

seu corpo cantar, e sou um maldito compositor. 

Ela grita em sua mão quando minha língua roça contra seu clitóris. 

Quando sinto o calor cobrir meus dedos, os puxo e lambo enquanto uso a 

outra mão para libertar meu pau. 

“Suba nisso e me foda como se fosse tudo que quer.” Digo, 

segurando-o para ela. 

Agarro sua bunda conforme ela escala meu corpo, tão desesperada 

pela conexão quanto eu. Quando me empurro para casa e estou com bolas 
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profundas em seu doce mel, a empurro contra a porta e a fodo como uma 

égua premiada. 

“Maldição, eu te amo, Botão.” Gemo, segurando-a com força. 

“Eu também te amo.” Ela diz, mesmo antes de nossas bocas se 

conectarem. 

Seu sabor e cheiro combinados tem meu pau latejando. É um ajuste 

apertado e o jeito que ela está me apertando faz minhas bolas doerem. Suas 

coxas me envolvem e continuo beijando-a para abafar seus gritos enquanto 

ela goza novamente em meu eixo. 

Cada centímetro grosso pulsa com ela, e não posso segurar. Gozo 

dentro dela, e como sempre a conexão nos restaura. A intimidade do que 

fazemos, mesmo quando é rápido e forte, com muita conversa suja, é fazer 

amor. Porque não há ninguém neste planeta que amo mais do que minha 

esposa, e farei um melhor trabalho me certificando que ela sabe disso. 

Ela ri enquanto a coloco sobre seus pés e puxo sua calcinha do bolso. 

“Não me disse por que não estava no escritório.” Ela diz enquanto estendo 

a calcinha e a coloca. 

“Você não me disse por que está toda bem vestida.” Digo, levantando 

a sobrancelha para ela. 

Ela coloca as mãos nos quadris, mas toda irritação de antes derreteu 

e é mais uma pose. 

“Bem?” Pergunto, esperando. 
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Enfio meu pau de volta no jeans e ela revira os olhos. 

“Tenho que trabalhar até tarde, e há uma festa do outro lado da rua 

que tenho que ir. Alguns doadores da biblioteca estarão lá.” Ela caminha 

até mim e coloca as mãos no meu peito. “Preferiria estar em casa com meus 

rapazes.” 

“Então desista.” Digo, mas posso ver que é a resposta errada. 

Ela dá um passo para trás, e de repente o olhar frio de mais cedo 

está de volta. “É o meu trabalho, Dylan. Não posso simplesmente desistir. 

Além disso, não tem algo em sua agenda?” 

Bem quando abro a boca para responder, há uma batida na porta. 

“Emily? Você está aí? Desculpe incomodar, mas Mark tem uma 

pergunta sobre um envio.” Nancy diz do outro lado da porta. 

Rosno ao nome. Mark. Não tive a chance de falar sobre ele com Emily 

ainda, e posso ver que não estou prestes a ter a oportunidade. 

“Sim, já vou sair.” Emily diz e então me olha. Seus olhos suavizam 

um pouco quando se vira para meus braços. “Conversaremos sobre isso 

quando eu chegar em casa.” 

“Ok, Botão.” Digo, incapaz de ficar bravo. 

Sei que vou para minha caminhonete observá-la das câmeras, mas 

não é o mesmo. Eu a quero nos meus braços o tempo todo. Então, em vez 

de lutar, eu a abraço e beijo o topo de sua cabeça. 
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Emily 

 

Nancy me dá uma pilha gigante de pastas. Eu as pego, colocando na 

minha mesa já transbordando. Desordem sempre me deixa louca. Odeio ter 

bagunça ao redor. Pode pensar que me acostumaria morando com três 

meninos, mas os treinei bem. 

“Você esteve segurando, menina.” Nancy sorri para mim. “Aquele seu 

marido.” Ela move as sobrancelhas perfeitas enquanto se inclina contra o 

batente da porta. 

“Eu sei.” Balanço a cabeça. 

Meu marido é sexy. Parei de deixar isso me incomodar a muito tempo 

que os outros o notem. Provavelmente porque ele nem sequer o nota. Sua 

atenção está sempre em mim e nossos meninos. Não tenho certeza que ele 

sabe o quão bonito realmente é. Ele praticamente rola da cama e coloca 

uma camisa e jeans. Ele é naturalmente em forma de todo o trabalho 

manual que ele faz. Ele está sempre tentando sair de seu escritório, 

preferindo estar no local de trabalho. 
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Ele tem uma robustez natural. Ele não está nem mesmo tentando ser 

sexy, mas ele é muito digno de babar. A atenção que ele recebia de mulheres 

costumava me irritar. Então percebi que Dylan é tão focado em caras 

olhando para mim que não tenho certeza que sabe que outras mulheres 

existem. 

“Ele é tão possessivo. Deveria ter visto seu rosto quando veio aqui te 

procurando. Posso ver agora por que estava certa de que ele não é traidor. 

Aquele homem tem um foco.” Ela diz isso sonhadora e sorrio ainda mais. 

Sei que tenho sorte. 

Olho a pilha de pastas que Nancy me entregou, e imagino se serei 

capaz de acabar com elas antes que nós temos que sair para o evento desta 

noite. Este trabalho está virando muito mais a assumir que esperei. Eu 

queria fazer algo que fosse útil, mas não ocupar todo o meu tempo. Pensei 

que na biblioteca lidaria com encontrar e guardar livros. Talvez até mesmo 

chegar a ler para algumas das crianças que viessem. Mas pelo que posso 

dizer lá não parecem ser muitas atividades que acontecem aqui. Pensei em 

levantar essa questão, mas estou com medo que mais coisas podem ser 

empilhadas no meu prato já cheio. Eu fui de ter muito tempo em minhas 

mãos para não ter o suficiente. 

“Possessivo é colocá-lo leve.” Ri. “Você acha que esta roupa está bem 

para esta noite?” Eu me levanto, me certificando de que não existem 

quaisquer rugas após o que Dylan e eu fizemos. Tenho que morder o lábio 

para não sorrir enquanto recordo nosso tempo no escritório vago. 

Ele não estava errado, porém. Eu acenei uma bandeira vermelha 

para o meu marido quando joguei minha calcinha em sua mesa. Eu sabia 

que no momento que ele as visse ele me rastrearia. Não há nenhuma 
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maneira que Dylan ficaria bem comigo andando por aí sem calcinha. Ás 

vezes fico chocada que ele deixa-me andar por aí sem ele em tudo. Se fosse 

por ele eu estaria colada ao seu lado. Na faculdade ele caminharia comigo 

para todas as classes. Não sei por que, no entanto, porque o primeiro dia 

ele socou um cara e o nocauteou frio por dar um tapa na minha bunda. 

Depois disso ninguém no campus alguma vez olhou em minha direção 

novamente. 

“Eu amo isso. Não admira seu homem veio te rastrear.” 

Olho para meu vestido. Talvez seja muito sexy. Comprei-o para a 

nossa última noite de encontro. Eu queria algo para deixar Dylan todo 

excitado. Não que ele precisava de ajuda nessa área. Talvez estivesse agindo 

como uma criança com algumas das coisas que tenho feito ultimamente. É 

uma exigência por atenção, e gosto quando ele fica um pouco louco. 

Esqueço o quão possessivo ele pode ser até que eu faça algo que o incita. 

Uma pequena onda de culpa me bate, e percebo que realmente devo 

conversar sobre isso com ele. Nem estava ciente de que fazia isso até este 

momento. Acho que com as coisas mudando ao longo dos últimos meses 

estou tendo problemas de adaptação. 

“Falando nisso, mantenha os visitantes durante sua pausa para o 

almoço.” Nancy e eu viramos para ver Mark entrar no escritório 

compartilhado. Claramente ele ouviu o que conversávamos. Ele deixa cair 

mais algumas pastas na minha mesa, mas não se incomoda em me olhar 

enquanto caminha para sua mesa. “Vai começar a trabalhar nisso?” Ele faz 

um gesto à pilha na minha mesa. 
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Ele obviamente está irritado comigo, o que é besteira. Eu o estou 

ajudando ficando até mais tarde e fazendo além do que meu trabalho 

implica. Quero dizer a ele que terei visitantes quando quiser. Se ele não 

gosta, pode enfiar no rabo. Mas fecho meus lábios. Sim, como se fosse dizer 

a Dylan que ele não pode aparecer quando quiser. Não o quero destruindo 

a biblioteca. 

“Estou trabalhando nisso.” Digo, virando de costas para ele. Não 

quero olhá-lo mais do que o necessário. E não quero que ele veja quão 

irritada estou. 

Nancy revira os olhos, claramente tão irritada quando eu. “É melhor 

eu voltar para frente. Sra. Norton está lá e ela assusta todas as crianças.” 

Ela vira, mas não antes de fazer com a boca “idiota” para mim, então sai. 

Mais uma vez estou sozinha com Mark. Realmente não posso 

suportá-lo. Ele fala sem parar sobre si mesmo. Ele me lembra de alguns 

dos atletas com quem fui para a escola. Sinto como se soubesse mais sobre 

ele do que deveria, e só trabalhamos juntos a alguns dias. Sei sua história 

de vida inteira, e talvez se ele falasse menos eu poderia trabalhar mais. 

Ainda não é claro para mim porque precisamos compartilhar um escritório. 

Ele disse que estaríamos trabalhando em coisas que precisaríamos discutir, 

mas ele quase não fala sobre trabalho. Ele passou trinta minutos esta 

manhã me contando sobre seu novo carro. 

Tento afastar os pensamentos negativos da minha mente e agarro 

uma pasta para começar a trabalhar. Mas nem mesmo um minuto inteiro 

passa antes que Mark esteja de pé ao lado da minha mesa. Sua sombra 

paira sobre mim, e para um cara pequeno ele sempre se amontoa no meu 

espaço. 
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“Aquele era seu marido?” Ele pergunta, mas não o olho enquanto 

continuo trabalhando. 

“Sim.” 

Dou uma resposta curta, esperando que isso vá passar a mensagem 

de que estou ocupada. Sei que não funciona quando ele se inclina contra 

minha mesa, ficando mais confortável. Tenho que lutar contra a tensão 

dominando meu corpo. Afasto um pouco minha cadeira, tentando não ser 

óbvia. 

“Ele é sempre tão...” Ele para de falar. 

Quando finalmente o olho, tenho certeza que seus olhos estão fixos 

em meu decote. O vestido realmente não mostra muito, mas com alguém 

em pé diretamente sobre mim, tenho certeza que ele está vendo mais do 

que deveria. 

“O quê?” Pergunto incerta do que ele quer dizer sobre Dylan. Nem 

sabia que eles se viram. Ou talvez eles não o fizeram e Mark o viu me 

procurando pela biblioteca. Dylan é difícil de perder. Seu tamanho só o faz 

se destacar na multidão. 

“Irritado?” Ele finalmente termina. “Ele não te machucou, não é?” 

Seus olhos deixam meu peito e vem para meu rosto, mas ele não 

parece preocupado. Não posso ler sua expressão, mas tenho certeza que a 

minha mostra raiva. 
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“Não.” Respondo a pergunta ridícula. Machucar-me? Bem, ele gosta 

de dar uma palmada de vez em quando, mas isso não é da conta desse 

cara. Além disso, não tenho certeza do que realmente conta como me 

machucar. “Ele é intenso.” Defendo. Não quero falar com esse cara sobre 

meu marido. Nem gostaria que ele perguntasse isso. Eu me afasto, voltando 

para o trabalho. Ele fica lá por alguns momentos antes de finalmente 

entender a mensagem e voltar para sua mesa. Ouço-o digitando no 

computador, e abençoadamente quieto pela primeira vez hoje. 

Na verdade, estou um pouco brava que ele não se desculpou pela 

pergunta. Mas afasto todos os pensamentos e tento conseguir as coisas 

feitas. Não quero que me peçam para trabalhar até tarde novamente 

amanhã. Na verdade, se pedirem, direi não. Sinto falta das noites em casa 

com minha família. Droga, sinto falta de mais do que isso. 

Perco-me no trabalho até ouvir meu telefone vibrar. Vejo uma 

mensagem de Dylan dizendo que me ama. Digito uma resposta rápida, 

querendo provocá-lo. Uma pequena vingança por qualquer coisa que ele 

esteja aprontando. 

Marido: Eu te amo 

Eu: Como é que nunca ganho uma vez de joelhos para te dar 

prazer? 

Marido: Botão 

Escondo uma risadinha, porque posso ouvir o tom de advertência em 

sua voz, mesmo através da mensagem. 
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Eu: Sinto falta do seu pau na minha boca. Sinto falta de quando 

puxa meu cabelo e me faz levá-lo tanto quanto posso. 

Aperto as pernas juntas só de pensar. Sempre amei fazer sexo oral 

em Dylan quando ele realmente me permite. É raro que ele realmente goze 

na minha garganta. Ele é sempre rápido em me puxar, querendo estar 

dentro de mim. Acho que ele tem um pouco de medo que pode me machucar 

quando o chupo. É quando seu controle parece estar mais fraco. 

Marido: Emily, juro por Cristo que vou voltar aí e arranca-la deste 

escritório. 

Mark limpa a garganta, tirando a atenção do meu telefone. Ele está 

irritado que estou no telefone. Eu o ignoro e verifico com a babá a seguir. 

O que ele fará? Demitir-me? 

Ainda não sei o que está acontecendo com Dylan, mas com um pouco 

mais de trabalho, vou fazê-lo a rachar. Se ele não fizer logo, tenho truques 

próprios. É divertido fazer este pequeno jogo com ele. Imagino o que ele está 

fazendo agora. Lembro que temos rastreamento em nossos telefones e ativo 

o dele. Quando não funciona de imediato mexo por um segundo, mas ainda 

nada. 

“Vamos sair em minutos.” Mark diz, e olho o relógio. Puxa vida, isso 

passou rápido, mas fiz boa parte do trabalho. Organizo minha mesa antes 

de pegar minha bolsa. Pego meu batom rapidamente e o passo. Envio uma 

mensagem a Dylan para que ele saiba que estou saindo do trabalho e 

tentarei estar em casa logo. Sei que isso provavelmente o está deixando 

louco, e conheço o sentimento. Se pudesse voltar no tempo, não teria 

aceitado este trabalho. 
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Não quero algo tão demorado. Já fiz um alarido sobre tomar este 

trabalho para começar e agora quero sair depois de apenas alguns dias. Sei 

que Dylan gostará disso, mas devo realmente desistir tão rápido? 

Levanto-me, sabendo que Mark está esperando por mim. Ele esteve 

olhando para mim enquanto reúno minhas coisas. Finjo não notar, mas ele 

é a principal razão que quero desistir. Ele me esfrega do jeito errado. Sua 

personalidade muda de momento a momento, e não gosto de como ele me 

faz sentir. 

“Quando estiver pronto.” Digo e colo um sorriso no meu rosto. 

Ser rude não está na minha natureza. Dylan sempre brinca que o 

tenho como um marido porque ele foi feito para ser meu protetor. Que só 

tenho que me preocupar em ser doce porque ele pode ser idiota o suficiente 

por nós dois. 

“Vamos.” Mark começa a colocar a mão nas minhas costas, mas 

desvio. 

Posso gostar de brincar com meu marido homem das cavernas, 

deixando minha calcinha em sua mesa, mas deixar outro homem me tocar 

é uma sólida e sem nenhuma fodida chance. 

Aceno para Nancy no meu caminho para fora. Ela faz com boca 

“desculpa” para mim, claramente sentindo minha dor. Nós duas 

conversamos esta manhã sobre o quanto não gostamos de Mark. Ele lhe dá 

um sentimento assustador também. Ela também mencionou que acha que 

ele me olha um pouco demais. Ela disse que vai dizer algo para alguém 
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superior. Não sei quem está acima de Mark. Pensei que ele era o chefe, mas 

Nancy está aqui um tempo e ela sabe. 

“Não quero que fique confusa. Estas pessoas podem ter dinheiro, mas 

são apenas pessoas, também. Confie em mim. Eu sei.” Olho-o e ele ajusta 

a gravata. Mais uma vez, ele está me lembrando de que vem de uma família 

rica. Entendi, Mark. Você tem dinheiro. “Seu vestido está ótimo.” Ele diz, 

enquanto seus olhos me percorrem ao irmos para a rua. Ele lambe os lábios 

e tenho que virar para longe, sentindo-me envergonhado e doente do 

estômago. Estou repensando minha roupa... E até mesmo vir aqui para 

começar. 

Ele abre a porta e entramos no salão. O lugar não parece ocupado. 

“Vamos pegar uma bebida e nos soltar.” Ele se movimenta em direção ao 

bar e tomo um assento. Mark desliza ao meu lado, não sentando. Posso 

sentir o calor do seu corpo e tento meu melhor me inclinar para longe. O 

cheiro de sua colônia é sufocante. 

“O que posso pegar para vocês?” A bonita bartender nos pergunta. 

“Quero um uísque; e ela um merlot.” Ele diz a ela, pedindo por mim. 

Nojento. Odeio vinho. Não o corrijo ou mudo o pedido. Não estou 

planejando beber de qualquer maneira. 

“Talvez o vinho vá fazer mais do que te soltar.” Mark sussurra em 

meu ouvido, me fazendo pular. Seu dedo trilha meu braço e congelo. 

Preciso sair daqui. Agora. Por alguma razão estou começando a 

pensar que não há um evento aqui esta noite pela aparência deste lugar. 
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Há pessoas aqui, mas não muitas. Um arrepio corre por minha espinha e 

uma sensação de medo me domina. Isso não está certo, e Dylan me disse 

para sempre confiar nos meus instintos. Se parece que algo está errado, 

provavelmente está. 

“Emily?” 

Viro a cabeça ao som de meu nome sendo chamado para ver William 

Black parado ali sorrindo para mim. Deslizo do assento, e alívio me inunda 

por ter uma razão para ficar longe de Mark por um momento. Tenho que 

me recompor antes de mostrar exatamente o que penso. Ele deveria ser 

grato que serei a única a fazê-lo e não Dylan. 

“Will! Tem sido muito tempo.” Dou um passo em direção a ele e ele 

me abraça. Dylan construiu uma casa para Will e sua esposa anos atrás. 

Ambos são tão doces. Eles queriam algo maior depois que seus filhos 

adultos começaram a ter seus próprios filhos e a casa foi invadida por 

netos. Dylan e eu ajudamos com o design perfeito e demos realidade a esse 

sonho. Isso me faz sentir falta de trabalhar ao lado dele como costumava 

fazer. Ou talvez seja só falta de estar ao lado dele. 

“Realmente. Como estão os meninos?” Seus olhos suavizam. 

“Começaram o jardim de infância.” Ainda fico um pouco emocionada 

por pensar nisso. 

“Eles crescem rápido, não é?” Ele balança a cabeça. 
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Assinto. “Como está Amanda?” Will olha o relógio. “Vou me encontrar 

com ela para jantar daqui a pouco. Parei para uma bebida enquanto a 

esperava. Ela está fazendo compras com nossa filha mais velha.” 

“Senador Black.” Mark estende a mão em direção a Will, nos 

interrompendo. “É um prazer finalmente conhecê-lo.” 

Os olhos de Will vão e voltam entre nós antes dele pegar a mão de 

Mark. “Sou Mark Starns.” Mark diz como se Will devesse saber quem ele é. 

Tudo que Will faz é dar-lhe um olhar duro e quase bufar. 

Não sabia que havia outro marido lá fora tão louco por sua esposa 

como o meu até conhecer Amanda e Will. A casa deles é a que colocou Dylan 

no mapa e numa demanda elevada. Eles dão um monte de festas e estão 

constantemente indicam o nome de Dylan. 

Estamos habituados a ter um jantar para casais de vez em quando 

com eles, mas pode ser difícil com os meninos e sua agenda lotada. 

“Onde está Dylan?” Will pergunta. Seus olhos vem aos meus, 

dispensando Mark. 

“Ela está aqui comigo esta noite.” Mark se intromete. Ele agarra meu 

braço, tomando-me de surpresa. Will dá um passo em nossa direção, 

parecendo irritado. 

“Will, se puder nos desculpar por um momento, por favor.” Posso 

dizer que Will não quer, mas também não quero que Will entre em qualquer 

problema. Ele é um maldito senador e não precisa estar numa luta no meio 

do salão. Quero ter uma palavra com Mark. 
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Will me dá um aceno e sei que não devo deixar sua linha de visão ou 

ele nos seguirá. Não que queira ficar sozinha com Mark para começar. Só 

quero uma palavra em particular. Mark começa a me puxar para o outro 

lado do bar e tenho que lutar para não fazer uma cena. Puxo meu braço de 

seu aperto, e ele para quando me tem apoiada num canto. 

Vejo Will tirar o celular do bolso e sei sem dúvida para quem ele está 

ligando. Isso vai ficar ruim. Preciso colocar um fim, mas antes que possa, 

percebo que meu tempo acabou. 
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Dylan  

 

Estou sentado na caminhonete tentando descobrir por que o 

rastreador de Emily de repente parou de funcionar. Num segundo estamos 

enviando mensagens e posso ver exatamente onde ela está, e depois no 

próximo, se foi. 

Pânico enche meu peito, porque odeio não saber onde ela está em 

todos os momentos. Não me importo se isso me torna louco, mas é um fato 

e ela sabe. É a razão pela qual compartilhamos nossa localização. Então, 

não me preocupo e fico psicótico. 

Mando a Michael uma mensagem e ele responde imediatamente me 

dizendo que tudo está bem, mas se ela removeu seu rastreador não há 

muito que possamos fazer. Espero alguns instantes pensando que posso ir 

a biblioteca verifica-la, mas estou estacionado onde ainda posso ver seu 

carro. Ela está trabalhando até tarde, então tenho certeza que está tudo 

bem. Vou apenas esperar até ela estar pronta para sair. 

Meu serviço no meu telefone está carregando, e pelo tempo que mudo 

de volta para as câmeras, Emily sumiu de seu escritório e o chefe babaca, 

também. Frustração e raiva me enchem e não tenho nenhuma paciência 
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restando. Salto da caminhonete e faço meu caminho para a biblioteca pela 

segunda vez hoje. 

Emily estava me enviando mensagens e provocando num segundo, 

então no seguinte, sumiu da minha vista. Sou um homem com um monte 

de controle, mas ela me testa em cada chance que tem. Talvez ela esteja 

procurando uma repetição de nossas atividades na hora do almoço, e estou 

muito ansioso para dar a ela. 

Quando chego à recepção vejo Nancy. Ela olha para cima de seu livro 

e está surpresa ao me ver ali de pé. 

“Ela já saiu.” Ela me diz antes mesmo de eu abrir minha boca. 

“Pensei que ela estava trabalhando até tarde?” Pergunto calmamente. 

Emily sempre diz que fico nervoso muito rápido. 

Nancy olha em volta, como se para ter certeza de que estamos 

sozinhos e depois se levanta e se inclina. “Mark pediu a ela para ir a um 

evento de caridade esta noite. Mas para ser honesta, não gosto de como 

isso soa.” 

“O que quer dizer?” Agora é hora de ficar nervoso. 

“Ele só me dá uma vibe assustadora, e sua esposa é tão doce. Não é 

que acho que ele iria realmente fazer alguma coisa. Quer dizer, o homem é 

do tamanho da minha perna. Tenho certeza que é inofensivo.” 

“Você não está me fazendo sentir melhor.” 
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“Desculpe!” Ela diz, cobrindo a boca. “Eles estão do outro lado da 

rua, no salão. Acho que talvez aconteça lá? Não tenho mais detalhes.” 

Assinto antes de se virar e tentar manter meus passos tranquilos 

enquanto saio da biblioteca. Ouço alguém me seguindo e olho por cima do 

ombro. 

“Ei, espere.” Nancy diz, mas não desacelero. 

Ali mesmo meu telefone toca e vejo que é meu amigo William. Não 

quero atender, mas ele desliga e então liga de volta. 

“Não posso falar.” Digo a Will, apenas focado em chegar a minha 

esposa. A sensação no meu intestino está espumando e não gosto disso. 

Nem um maldito pouco. 

“Onde está? Estou vendo sua esposa com outro homem.” Ele diz. 

“Estou entrando.” Rosno pouco antes de irromper pela porta. 

Como um farol na noite a localizo imediatamente, e então vejo a 

posição encurralada que seu chefe a tem e o medo nos olhos da minha 

menina. 

Sou um maldito louco conforme minha visão fica vermelha e começo 

a me mover. Vou arrancar cada membro de seu corpo por se atrever a 

chegar perto do que é meu e colocar esse olhar no rosto dela. Mas, assim 

que dou um passo adiante, vejo o medo que Emily tinha meio segundo atrás 

se transformar em ódio definitivo. Como se em câmera lenta, vejo como ela 

ataca e golpeia a boca de seu chefe. 
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Minha mulher acerta com tanta força que ele cambaleia para trás e 

tropeça antes de ficar em pé novamente. E nesse tempo, estou lá. Vou por 

trás dele e o agarro pelos braços antes de bater seu rosto na parede. 

Faço isso uma vez, e não é bom o suficiente, então faço novamente. 

Contemplo uma terceira vez, mas não quero que ele desmaie ainda. 

“Quem diabos pensa que é?” Pergunto, virando-o para que possa me 

enfrentar. 

“Alguém chame a polícia.” Ouço Nancy dizer, mas, então Will é o 

único a responder. 

“Vamos apenas dar-lhes um momento para lidar com este assunto. 

Então, podemos envolver as autoridades.” 

Olho por cima do ombro para vê-lo levando Nancy para o outro lado 

do bar e mantendo curiosos longe. 

“Você está bem, Botão?” Pergunto, finalmente me permitindo olhá-

la. Estou com medo de que se vê-la chorar, vou soltá-lo e correr para ela. E 

agora, este filho da puta precisa de sua bunda golpeada. 

Mas minha mulher não está chorando. Em vez disso ela tem um olhar 

determinado no rosto enquanto vem até onde estou. 

“Ele colocou as mãos em mim.” Ela diz, cruzando os braços e olhando 

para baixo. 

“Onde?” Pergunto, olhando de volta para Mark, que tem o nariz 

sangrando. 
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“No meu braço. Então me encurralou e tentou me sentir, mas bati 

nele antes que tivesse a chance.” 

“Boa menina.” Digo, assentindo em aprovação. “Com que mão ele te 

tocou?” 

“A direita.” Ela responde imediatamente. 

Alcanço embaixo e agarro seus dois primeiros dedos e ele começa a 

implorar. 

“Não, não, ela entendeu mal...” 

O som de seus ossos quebrando é abafado por seu grito, e suas 

mentiras são silenciadas. 

“Agora você é um homem pequeno, e eu sou um homem grande. Não 

sei se é bom em matemática ou não, mas isso significa que posso te foder.” 

Ele não responde, apenas grita novamente quando quebro seu dedo 

mindinho. 

“Vou deixar o seu dedo anelar em paz, porque quero dar-lhe um 

lembrete de quão sagrado o casamento é. E quão verdadeiramente preciosa 

minha esposa é para mim.” Eu o agarro pela garganta e inclino. “Vai perder 

o emprego, e nunca, jamais pisará nesta cidade novamente. Tenho amigos 

em lugares altos e baixos e vou me certificar que não coloque um dedo no 

mesmo município que o amor da minha vida.” 

“Sim.” Ele grasna, mas não terminei ainda. 
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“Gostaria que você se desculpasse com minha esposa, mas não quero 

que fale com ela novamente. Então, vou aceitar o pedido. Vá em frente, e 

faça um bom.” 

Aperto seu pescoço um pouco mais e ele sibila um pedido de 

desculpas. Não é muito, mas ele está ficando azul, então acho que é tudo o 

que pode fazer. 

Solto-o no chão como um trapo usado e, então volto para minha 

esposa. Ela está em meus braços instantaneamente e enquanto a levo 

embora, posso ouvir uma fungada suave. Sei que ela estava sendo forte, 

mas é delicada. É por isso que sou seu protetor. 

“Obrigado.” Digo a Will na saída. 

“Entrarei em contato.” Ele diz, balançando a cabeça e me dando 

tapinhas nas costas. Ele se vira para Nancy e sorri. “Agora, mocinha, você 

pode chamar a polícia.” 

“Leve-me pra casa.” Emily diz, e beijo o topo de sua cabeça dela. 

“Qualquer coisa, Botão.” 
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Emily 

 

Dylan não para até que me tem em sua caminhonete com o cinto de 

segurança. Ele a liga e sai do estacionamento. Enquanto dirige, pega minha 

mão e beija a palma. 

“Sua mão dói, Botão?” Seus olhos estão cheios de preocupação, mas 

ainda posso ver a raiva. 

A maioria das pessoas pode não pensar assim, mas sei que Dylan 

mostrou um nível de controle lá. Somos todos sortudos que ele não 

queimou o prédio inteiro. 

Balanço a cabeça enquanto ele corre o polegar através dela. Houve 

uma pequena picada de quando bati em Mark, mas está desaparecendo 

rapidamente. Ainda estou chocada que fiz isso. Quando ele tentou me 

sentir ao mesmo tempo em que fazia outro comentário sobre meu marido, 

enlouqueci. Nem sabia que era capaz de bater numa pessoa. Uma raiva 

como nunca senti antes e o acertei antes que estivesse ciente do que fazia. 

Sinto um caroço rastejar até minha garganta. A raiva que senti 

momentos atrás está se transformando em lágrimas. Demasiadas emoções 
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estão me inundando e tento lutar contra. Mas antes que uma possa 

escorregar, Dylan está estacionando e me soltando do assento. Ele me leva 

para seu lado e me segura no colo. 

“Botão.” Ele dá beijos em todo meu rosto. “Tudo está bem. Eu 

prometo.” Sei que minhas lágrimas o estão matando. Dylan não suporta 

quando choro, mesmo quando são lágrimas felizes. 

“Eu odeio meu trabalho.” Solto. Vejo como ele tenta lutar contra um 

sorriso, e bato em seu peito. “Não ria.” 

“Então desista.” Ele diz como se fosse tão fácil. Posso apenas sair? 

Eu realmente quero? 

“Fiz tanto barulho para consegui-lo, então ele é...” Jogo as mãos no 

ar. “Uma bagunça é o que é.” 

Agora estou com medo que Dylan pode estar em apuros, mesmo se 

Mark precisava ter seu traseiro chutado. Odeio pensar sobre o que ele 

poderia ter feito para outras mulheres no passado. Um homem no poder 

pensando que pode tomar o que quer é nojento. Abaixo a cabeça, mas Dylan 

me faz olhar de volta para ele. 

“Não dou sempre o que quer?” Ele me dá aquele sorriso de lado que 

sempre me transforma num marshmallow. 

Assinto, porque ele faz. Ele se inclina, me beijando, e é tão suave e 

doce. É seguro, e sei que meu Dylan nunca deixaria nada acontecer comigo. 

Ele sempre será meu protetor, e eu não deveria me preocupar com o que 

um pedaço de merda como Mark vai pensar disso. 
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“Agora me diga o que você queria desse trabalho.” Sorrio para a 

determinação na voz de meu marido. Ele está tentando o seu melhor para 

se certificar de que tenho tudo o que meu coração deseja. Como tive sorte? 

“Acho que pensei que leria para as crianças e talvez empilhar livros 

por algumas horas todos os dias.” Admito. “Odeio estar longe de casa 

tanto.” 

“Isso faz dois de nós. Eu quero a mesma coisa. Não apenas você em 

casa mais, mas eu também.” Eu me aconchego nele enquanto suas mãos 

vagam por minhas costas. 

“Sinto falta de vocês. Sei que tem que trabalhar e os meninos têm de 

ir à escola.” Murmuro em seu peito, sentindo seu perfume. O cheiro dele 

me acalma ainda mais. Estar perto dele sempre se sente como casa. 

“Está bem então. Estarei mais em casa e arrumar seu trabalho. É 

muito fácil, Botão. Você quer, você consegue.” 

“Não tenho certeza que tenho um trabalho mais.” Talvez isso seja 

uma coisa boa. 

“Você terá o que quiser.” Ele diz isso como se fosse uma lei. 

“Você é louco.” Digo através do riso. 

“Por que não se torna voluntária? Pode fazer suas próprias horas 

então. Não tem que mergulhar nisso, pode apenas andar por ai um pouco. 

Além disso, é difícil passar dias inteiros te observando e fazendo meu 

trabalho normal.” 
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Fico o olhando, então é evidente para mim. “Você tem me observado? 

Tipo vigilância e ficar fora da biblioteca?” Ele não me responde, apenas dá 

de ombros. 

“Você não é louco, é totalmente insano.” Eu me inclino, roçando a 

boca contra a dele. 

“Desde o momento em que te conheci.” 

“Eu amo isso.” 

“Eu amo você.” Ele desliza as mãos no meu cabelo, me beijando 

profundamente, e sei que tudo vai funcionar como deveria. 

Gemo quando ouço o telefone de Dylan tocar. Ele o ignora, mas me 

afasto. “Pode ser a babá.” Digo, saindo de seu colo. Ele pega o telefone e 

atende. 

“Will.” Ele diz, e meus olhos travam nos dele. 

Ele brinca com a parte superior do meu vestido, puxando-a para 

baixo para mostrar mais de decote. Ele está agindo como não tivesse uma 

preocupação no mundo enquanto escuta Will contar a ele sobre as 

consequências do que acabou de acontecer. 

“Obrigado, cara, eu te devo essa.” Ele diz antes de jogar o telefone no 

painel. 

“Que tal eu levar minha esposa para casa, jantamos com nossos 

meninos, então posso ter você?” 
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“Você já tem.” Eu o lembro. 

“Que tal...” 

Eu o interrompo. “Que tal me contar o que Will disse?” Levanto uma 

sobrancelha e espero. 

“Como disse, Botão. Tudo está bem. Não quero que pense naquele 

idiota novamente.” 

“Tudo bem.” Reviro os olhos como se estivesse irritada. Dylan apenas 

sorri conforme fico em meu assento e coloco o cinto de segurança. 

“Realmente vai diminuir no trabalho?” Pergunto a ele. 

Gosto da ideia de apenas ser voluntaria na biblioteca. Isso vai me dar 

mais liberdade e eles não vão me amontoar com projetos. Não posso ter algo 

consumindo minha vida. Sinto falta da minha família e todas as pequenas 

coisas que gostava de fazer para eles. Posso ver como tenho sorte de ter 

todo esse tempo livre para começar. 

“Sim. Deixei Jonathan saber que as coisas estão prestes a mudar. 

Não posso continuar assim. Sinto sua falta para caramba.” 

Descanso a cabeça em seu ombro. Jonathan pode me irritar às vezes, 

mas sei que ele é determinado. É por isso que Dylan o contratou. Ele está 

tentando encontrar seu lugar na mistura exatamente como nós. Mas sei 

que Dylan e eu faremos isso funcionar. Nós sempre pousamos juntos. 

Não posso esperar para tirar de Dylan de todas as coisas loucas que 

ele vem fazendo nos últimos dias desde que comecei a trabalhar na 
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biblioteca. Além do chefe assustador, foi meio divertido. Isso me lembrou 

de quando éramos mais jovens. Nos últimos cinco anos tudo tem sido sobre 

nós e os meninos. É diferente ser apenas sobre nós dois, mesmo que por 

um curto tempo. Gosto de saber que, embora mudamos um pouco ao longo 

dos anos, ainda somos os mesmos. 

Quando estacionamos em casa ele vem ao redor para abrir minha 

porta. “Não troque esse vestido. Vou tira-lo de você hoje à noite depois que 

os meninos forem para a cama.” 

Realmente gosto deste vestido e sei pelo olhar nos olhos de Dylan que 

ele provavelmente encontrará seu fim. 

Antes que possa responder os meninos vêm correndo para fora, 

gritando para nós. Eles correm para mim e se não fosse por meu marido 

teria caído na minha bunda. Os gêmeos podem ter apenas cinco anos, mas 

estão bem a caminho de ter o tamanho do pai. 

Cada um deles agarra minhas mãos, puxando-me para casa. Dylan 

nos segue. Eles estão falando a mil por hora sobre seu dia, enquanto Dylan 

de repente me levanta e senta no balcão da cozinha. 

“Que tal fazermos o jantar para mamãe enquanto contam a ela tudo 

sobre o jogo?” 

Meus ouvidos animam com isso. “Que tipo de jogo? Vocês vão 

precisar de fantasias!” Começo a deslizar do balcão e Dylan ri. 

“Sente-se, Botão. Chegaremos a isso.” Ele me beija na cabeça 

enquanto os meninos começam a discutir sobre o que vão ajudar Dylan a 
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cozinhar. Eu os observo em torno da cozinha sabendo que a vida não pode 

ficar melhor do que isso. 
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Dylan  

 

Ela está na cozinha quando volto depois de colocar os meninos na 

cama. Ela se inclina sobre a pia, lavando as mãos, e tomo apenas um 

segundo para observá-la. A água corre por suas mãos enquanto ela 

cantarola para si mesma, e a luz suave faz suas bochechas brilharem. 

Acho que reconheço a música que ela está cantarolando. É a que 

dançamos no nosso casamento. Discutimos por mais de uma semana sobre 

qual escolher, mesmo eu dizendo a ela, desde o início, enquanto ela estava 

em meus braços que não importava. Toda vez que a pego cantando, sorrio. 

Seu vestido ainda está como pedi, mas ela está com os pés descalços. 

Seu cabelo está preso num coque e ela tirou o casaco que cobria a metade 

superior de seu corpo. Seu pescoço está exposto, e quero beijá-la. Meus 

olhos permanecem em seus ombros e, então suas costas, e estou dolorido 

para morder um caminho por seu corpo. 

“O que está olhando?” Ela diz, sem olhar para cima de suas mãos. 

Estamos juntos há tanto tempo que ela sabe o segundo que estou 

perto. Acho que poderia estar do outro lado do estado e ainda saber 
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exatamente onde ela está. Algo sobre isso me faz sentir como se 

estivéssemos conectados por muito mais do que um pedaço de papel. Nós 

construímos mais do que apenas um casamento, criamos um mundo com 

nós dois no centro. Esta noite provou que qualquer coisa que venha a 

ameaçar isso será retirada, e a paz será restaurada. Minha esposa é mais 

do que apenas minha mulher, ela é a razão pela qual eu respiro. 

“A mulher mais bonita do mundo.” Digo, ainda sem me mover. 

Ela olha para trás e me dá um olhar como se achasse que estou 

brincando, mas gosta do que ouve. “Você gosta do que vê?” Ela pergunta, 

me dando uma piscada. 

“Você sabe malditamente bem que gosto.” Eu a deixo saber quão 

linda ela é tanto quanto posso, e sei que ainda não é suficiente. Ela merece 

mais, e sempre vou tentar dar isso. 

Meus olhos se movem para cima e para baixo de seu corpo enquanto 

penso sobre onde quero começar. É então que noto sobre o balcão ao lado 

dela há uma pequena pilha enrolada de algodão. Lembro-me daquela 

mesma pequena bola no início do dia sendo deixada em minha mesa no 

trabalho. 

“Emily.” Digo, minha voz profunda e cheia de aviso. 

“Oops.” Ela diz, insolência clara em sua voz. “Deve ter deixado aí por 

engano.” Ela olha para a calcinha e de volta para mim. Ela desliga a água 

na pia e pega uma toalha para secar as mãos, mas não faz um movimento 

para virar. 
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“Você está jogando um jogo perigoso.” Digo enquanto me afasto da 

parede e caminho lentamente em sua direção. 

“Jogando um jogo? Engraçado. Pensei que estava cutucando um 

urso.” Novamente, ela olha por cima do ombro e sorri como uma sereia. 

A fivela no cinto faz um som metálico alto conforme a desfaço e lanço 

no chão. Minhas botas são pesadas sobre os pisos de madeira, enquanto 

chego por trás dela e abro os meus jeans. 

“Ainda tenho sua buceta no meu pau de mais cedo.” Digo conforme 

puxo meu pau e agarro seu quadril. “Mas preciso tê-lo molhado novamente. 

Não é?” 

“Sim.” Ela suspira quando puxo sua bunda então ela está agarrando 

a borda do balcão e se curvando. 

“Toda essa correria hoje e eu indo ao resgate, deixou sua buceta 

molhada. Não é?” 

Empurro seu vestido para cima, expondo sua bunda, e deslizo meu 

pau duro entre as nádegas. Sua buceta molha a cabeça do meu pau e 

grunho conforme um pouco de sêmen vaza. 

“Porra, nem precisa me responder. Sua buceta está contando tudo, 

Botão.” 

Deslizo alguns centímetros enquanto aperto seus quadris. Então 

afundo mais conforme ela lubrifica meu pau. 

“Dylan.” Ela geme, ficando na ponta dos pés. 
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“É sempre profundo quando te tomo por trás. Apenas relaxe e deixe-

me com isso.” Empurro todo o caminho e sinto sua buceta apertando até 

minhas bolas. “Maldição, é isso aí.” 

Jogo a cabeça para trás e empurro dentro e fora algumas vezes, 

deixando sua buceta me ordenhar. Tenho seus quadris tão apertado que 

seus pés não estão no chão e meus braços a seguram. Olhando para baixo, 

vejo como meu pau desaparece dentro dela, e uso sua buceta para me 

masturbar. Suas pernas estão fechadas e tenho que lutar um caminho para 

dentro, mas é o céu quando ela permite. 

“Dylan.” Ela arfa, e posso ouvir que está perto pelo som de seu apelo. 

“Eu não posso...” 

“Shhh.” Digo, ainda transando com ela. Ela está tão apertada que 

tenho medo de gozar. Mas quando ela fizer, vai se sentir tão bem. 

Saio e a coloco sobre seus pés enquanto me ajoelho atrás dela. 

“Vamos te acalmar.” Digo, e ela geme bem antes da minha boca pousar em 

sua buceta. 

Ela está quente e prova um pouco como o meu gozo enquanto como 

sua buceta por trás. Ela é doce e pegajosa enquanto chupo seu clitóris e 

ela abre mais as pernas. Agarro uma de suas coxas e a espalho mais, 

fazendo-a colocar um joelho em cima do balcão. 

Dessa forma, posso lamber cada centímetro, e ela pode mover os 

quadris no meu rosto. Ela estava muito sensível antes, e agora enquanto 

rola os quadris, ela está implorando para eu fazê-la gozar. 
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Deslizo dois dedos dentro e ela geme enquanto chupo um lábio de 

sua buceta, depois o outro. Acaricio seu clitóris com meu nariz, então o 

chupo até sentir sua buceta começar a vazar. 

Ela grita meu nome conforme seu mel escorre e estou bem ali, o 

lambendo. Quando ela começa a colocar a perna para baixo, coloco a mão 

sobre ela para mantê-la no lugar. 

“Não, fique assim.” 

Levanto-me e deslizo em sua buceta ainda pulsando. Meu pau quer 

gozar, então nem sequer tento pará-lo. Gemo enquanto gozo nela e alcanço 

ao redor para acariciar sua buceta. 

Brinco com seu clitóris enquanto meu pau pulsa, e a envio para outro 

orgasmo. 

“É isso, Botão. Jorre creme. Quero sair e olhar o quanto me ama.” 

Posso ouvir os sons de quão molhada ela está enquanto empurro. 

Meu orgasmo é longo, mas meu pau está pronto para a segunda rodada. 

Quando o último de seus pulsos parou, ela começa a cair. Saio e a 

ajudo a se ajoelhar fora do balcão. Suas pernas estão bambas, então a puxo 

para meus braços e levanto do chão. 

“Acho que é hora de te colocar na cama.” Digo, e ela move a bunda 

contra meu pau. 

“E quanto a isso?” Ela diz, com os olhos pesados de sono. 
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“Oh, vou cuidar disso assim que colocá-la na cama.” 

“Sem mim?” Ela faz beicinho. 

“Oh não, vou te foder com isso. Mas provavelmente vai dormir com 

ele.” 

Ela ri, porque sabe que estou certo. 

“Está tudo bem, Botão. Durma. Serei rápido.” 

Quando a carrego para a cama, tiro o vestido e o atiro no chão. Beijo 

seu corpo nu antes de chegar no topo e deslizar para dentro. Faço como 

prometo e gozo rápido antes de nos rolar. Estou completamente envolto em 

minha esposa enquanto meus olhos se fecham e adormeço. 

Ser casado é realmente bom para caralho. 
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Emily 

 

Um ano depois… 

 

“Sra. Wallace, Daniel e David estarão na feira este fim de semana?” 

Olho para a pequena Emma, seus brilhantes olhos azuis me 

encarando. Suas bochechas são um tom rosado e seus cachos loiros estão 

em todas as direções. Ela parece uma boneca. Ela é a menina mais doce 

que já conheci, e um sentimento de saudade me atinge. 

“Terei os meninos comigo.” Digo a ela. 

Ela bate palmas animadamente, pulando para cima e para baixo 

antes de voltar para sua mãe. Dou um pequeno aceno e ela faz o mesmo de 

volta. Tento não ter favoritos com as crianças na biblioteca, mas Emma 

aperta meu coração. Não apenas o meu. Ela cativou meus meninos. 

Quando eles vêm a biblioteca comigo, sempre sentam ao lado dela. É meio 

que adorável. Sei que quando chegar em casa da escola hoje a primeira 
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coisa que irão me perguntar é se vi Emma. Talvez deva ver a mãe dela para 

um play date4. 

Ela me faz ansiar uma filha, algo que não achava estar nas cartas 

para mim. Dylan e eu não nos protegemos contra ter filhos após os rapazes, 

mas nunca tentamos também. Dissemos que se acontecesse, aconteceu, 

mas nunca houve. Sei que quando tive os gêmeos rasguei um dos meus 

ovários e ele teve que ser suturado. Acho que essa é a razão. 

Nunca tomei tempo para investigar porque não tinha engravidei. 

Deixei tudo para o destino, sabendo que se tivesse outro filho, eu o faria. 

Mas depois de vomitar esta manhã e a dor em meus seios, estive pensando 

que talvez isso esteja nas cartas para nós depois de tudo. Também não me 

lembro a última vez que tive o meu período. Realmente nunca mantive o 

controle deles. Depois de pensar sobre isso esta manhã, já faz alguns 

meses, pelo menos. Preciso fazer um teste o mais rápido possível. Não quero 

ter Dylan todo nervoso se for apenas um alarme falso. Nancy ofereceu para 

correr para fora e me conseguir um teste. Estou animada e nervosa de uma 

só vez para descobrir. 

As coisas têm sido totalmente perfeitas recentemente. Os meninos 

começaram a primeira série na semana passada, mas passaram o verão 

indo para a biblioteca quando me voluntariei. Eles leem ou jogam no 

computador, e muitas vezes se juntam ao que quer que eu tenha criado 

para as crianças nesse dia. Dylan, às vezes, se junta a nós, também, e 

sempre vem para almoço. 

Agora ele está de volta para apenas nós dois durante os dias. Mas 

amo que não importa o que, chegamos em casa ao mesmo tempo. Dylan 

                                                           
4 Um encontro com data e hora marcadas pelos pais para as crianças brincarem juntas. 
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estava certo. Apenas ser voluntaria na biblioteca funciona muito melhor 

para a nossa família. Além disso, a nova diretora, Lana, adora a ideia. Ela 

é uma querida e me deixa ter rédea solta nas atividades na biblioteca e com 

a comunidade. É um ajuste perfeito. Não faz mal que Mark esteja muito 

longe. E tenho bastante certeza que ele deixou a cidade. Perguntei a Dylan 

algumas semanas depois que acabou, e ele só me deu um olhar que dizia 

nunca fale desse idiota de novo. 

Guardo o livro que acabei de ler antes de limpar minha área. Quando 

termino corro para Nancy, que salta de sua cadeira quando me vê. Ela me 

dá a sacola e guincha. 

“Nunca estive tão animada para alguém fazer xixi antes.” Ela ri, me 

seguindo até o banheiro. Abro a caixa e entro numa cabine. Felizmente o 

banheiro está vazio. 

Faço xixi na vara, então saio e a coloco sobre o balcão. Estou ocupada 

lavando as mãos e tento não olhar, mas não posso suportar enquanto pairo 

sobre ela, esperando. Assim que vejo duas linhas azuis fracas, Nancy e eu 

gritamos. 

De repente, a porta do banheiro abre e Dylan está lá. Seus olhos 

estão em mim. 

“Dylan!” Grito para ele. Minha mão voando para o peito. “Você 

assustou a merda fora de mim.” 

“Algo está acontecendo. Você tem agido estranho.” Ele rosna, 

entrando no banheiro. 
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Ele está uma hora adiantado para nosso almoço. Como ele sempre 

sabe tudo? Não vou sequer perguntar se ele ainda tem câmeras aqui. É 

inútil. Além disso, não me importo se ele me observa. Na verdade, meio que 

me excita. 

“Ele é como um cão de caça.” Nancy ri, passando por ele. Ela lhe dá 

um tapa no braço enquanto vai. “Parabéns. Pelo bem do bebê, rezo que não 

seja uma menina.” Ela diz sobre o ombro enquanto sai do banheiro, me 

dando uma piscada. 

“Botão.” Dylan corre para mim, levantando-me. 

“Estou grávida.” Dizer as palavras em voz alta torna real. Sorrio para 

ele, passando os braços ao redor de seu corpo grande. Ele sorri por um 

segundo, então some rapidamente. 

“Não será uma menina.” Ele diz isso como se de alguma forma 

pudesse ordenar e ser verdade. 

“Dylan. Eu quero uma garotinha.” Faço beicinho. Mesmo nosso 

cachorro é um menino. Precisamos de algum rosa em casa. 

Ele solta uma respiração profunda. “Ótimo. Mas se acha que sou 

louco agora...” Ele avisa. 

“Bem, ela terá dois irmãos mais velhos para manter um olho nela.” 

Eu o lembro. 

Aqueles meninos podem ser tão protetores quanto seu pai às vezes. 

Duas semanas atrás, um homem aleatoriamente pediu meu número 
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quando mostrava a ele onde encontrar um livro. Os gêmeos surgiram do 

nada, deixando o cara saber que eu era casada. Ele se afastou com as mãos 

levantadas em sinal de rendição e um sorriso no rosto. Ele estava 

claramente se divertindo. Foi meio que adorável. 

“Isso é verdade.” Ele concorda. Já posso vê-lo pensar sobre isso, e 

luto contra uma risada. 

Corro as mãos por sua nuca e enrolo as pernas ao redor dele o melhor 

que posso. “Está pronto para outro bebê? Realmente não conversamos 

sobre isso.” Olho em seus olhos. 

“Estou pronto para qualquer coisa contanto que esteja com você, 

Botão.” Ele diz simplesmente. 

“Eu te amo.” Eu me inclino, beijando-o. Suas mãos apertam minha 

bunda. 

“Eu também te amo.” Ele dá a minha bunda outro aperto antes de 

me colocar de volta para em meus pés e cair de joelhos na minha frente. 

Sua mão vai para a minha barriga. “Quando acha que devemos dizer a sua 

mãe que sei sobre você por um tempo?” Olho para Dylan, e minha boca 

abre. “Botão, eu adoro este corpo todas as noites. Eu não estaria fazendo 

meus deveres de marido direito se não notasse.” Ele beija meu estômago. 

“Que tal me levar para casa e me mostrar alguns desses deveres de 

marido antes de pegar os meninos na escola?” 

“Será um prazer.” Dylan levanta, dando-me um beijo profundo com 

a promessa do que está por vir. 
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Dylan 

 

Seis anos depois... 

 

“Agora, você não fará nenhuma loucura.” Digo, com ambas as 

sobrancelhas levantadas em questão. “Certo?” 

“É apenas seu primeiro dia de jardim de infância. Não sei do que está 

falando.” Emily diz enquanto dá a nossa filha Daisy seu café da manhã. 

“A última vez que foi o primeiro dia do jardim de infância você foi e 

conseguiu um emprego, e tive que bater em alguém.” Digo, encostado na 

bancada de cozinha. 

Ela revira os olhos, mas pego seu sorriso quando se vira. 

“Estou animada, e sim, um pouco triste, mas não vou correr para 

fora e conseguir um emprego.” 
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Ela está de costas para mim, e caminho até ela e envolvo os braços 

em sua cintura. “Só me certificando.” Digo antes de beijá-la no pescoço. 

Os gêmeos descem e sentam à mesa antes de agradecer a sua mãe 

pelo almoço e engolirem a comida. Ela ensinou-lhes bem. 

Nossa filha Daisy é a princesa da casa e vem saltando para baixo com 

uma escova na mão e a tiara na outra. Sento-me à mesa e ela vem ficar na 

minha frente enquanto escovo os emaranhados e depois prendo sua tiara. 

“Obrigada, Papai Rei.” Ela diz e me beija na bochecha antes de ir para 

seu lugar. 

“Papai Rei?” Emily pergunta, cruzando os braços e projetando o 

quadril para fora. 

Estendo a mão e a agarro, puxando-a para meu colo. “Foi algo da 

noite passada. Enquanto lia sua história para dormir.” 

“Papai disse que você gostaria.” Daisy diz, então pisca para mim. 

“Tenho certeza que disse.” Emily diz e revira os olhos. 

Faço cócegas em seus lados até ela estar rindo e tentando ficar longe 

de mim. Vou levar o riso brincalhão sobre as lágrimas em qualquer dia da 

semana. 

Na noite passada, ela ficou muito triste, porque sabíamos que este 

seria nosso último bebê indo à escola. Tanto quanto adoraríamos outra 

criança, Emily teve um tempo difícil com a gravidez e o parto não foi melhor. 

Quando Daisy estava com poucos meses, Emily e eu conversamos sobre 
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isso e decidi fazer vasectomia. É mais fácil do que fazê-la passar por outra 

cirurgia. 

Alguns dias desejo podermos ter tido uma dúzia de crianças, mas a 

maioria dos dias os três que temos são mais do que suficiente. 

“Tudo bem, tenho a biblioteca até meio-dia, então Papai Rei me 

pegará.” Ela revira os olhos quando diz isso, mas Daisy ri. “Os meninos têm 

futebol depois da escola, e Daisy tem caratê.” 

“Vou conseguir minha faixa hoje à noite.” Daisy diz animadamente e 

então faz um movimento de corte. 

“Todos estaremos lá para assistir.” Digo, e os meninos concordam. 

Tentamos colocar Daisy na dança há alguns anos, mas ela odiou. Ela 

é feminina e gosta de frescura, mas quando se trata da hora de brincar, ela 

poderia muito bem ser como seus irmãos. Ela se adaptou ao karatê como 

um pato à água e esteve quebrando toda madeira desde que aprendeu 

como. 

“Basta ficar fora do meu barracão.” Digo, e ela finge não me ouvir. 

“Ok. Todo mundo pronto. Está quase na hora de ir.” 

“Ouça sua mãe.” Digo antes de pegar Emily nos braços e leva-la para 

o quarto. 

“Dylan, o que está fazendo? Abaixe-me.” Ela diz enquanto bate em 

minhas costas de brincadeira. 
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Eu a jogo em nossa cama e vou até a cômoda. Puxo a pequena caixa 

de veludo, então caminho e me sento ao lado dela. 

“Tenho isto para você.” Digo e a coloco em sua coxa. 

“O que é isso? Não esqueci nosso aniversário de novo, não é?” Seus 

olhos se arregalam, mas sorrio e balanço a cabeça. 

“Só aquela única vez.” Gosto de lembrá-la de que nunca esqueci. E 

para ser justo, estávamos tão enrolados nos lençóis daquele quarto de hotel 

que não sabíamos que dia era, até que a lembrei. 

“O que é isso?” Ela pergunta, segurando a caixa na mão. 

“Um presente para você. Pensei que poderia precisar de algo especial 

para lembrar deste dia. E o quanto significa para mim.” Ela fica um pouco 

chorosa, e beijo sua testa. “Apenas abra.” 

Dentro há um colar com uma longa barra de ouro. Na parte dianteira 

tem três birthstones5, uma para cada filho. E na parte de trás há uma 

inscrição. 

“Oh Dylan. Eu amei. O que diz?” Ela pergunta, enxugando as 

lágrimas. 

“Ela diz, Tudo porque nós nos apaixonamos.” Digo a ela e beijo sua 

bochecha. 

                                                           
5 Pedra preciosa popularmente associada ao mês ou signo astrológico do nascimento de alguém. 
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“Por que tem que me fazer chorar? Eu estava indo tão bem.” Ela chora 

antes de envolver os braços ao meu redor e enterrar o rosto no meu pescoço. 

Ela ri através das lágrimas e esfrego suas costas. 

“Porque te amo. E quero que você olhe para isso e lembre que 

estamos todos aqui por sua causa. Porque você nos ama.” 

“Eu amei. E amo você. Obrigada por hoje e por sempre me fazer sentir 

tão especial.” 

Ela se inclina para trás, e limpo suas lágrimas. Pego o colar e a ajudo 

a colocá-lo. 

“Parece bonito.” Digo e dou um beijo rápido em seus lábios. “Mamãe 

Rainha?” Pergunto, e ela revira os olhos. “Vamos lá, ele tem um belo anel 

nisso.” 

“Ele tem. Mas se não sairmos desta cama, Papai Rei vai estar 

atrasado para as crianças para a escola.” 

“Ótimo, mas seu dever real é me dar essa bunda.” Digo conforme a 

viro e bato em sua bunda. 

Ela guincha antes de sair da cama e tenta me perseguir pelo corredor. 

Deus, amo essa mulher e cada segundo de nossas vidas juntos. 

 

 



Alexa Riley 
 

 

FIM! 

 

 

 


