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Capítulo 1

Meus nervos estão em frangalhos. Não sei por quê. Sei que estou fazendo 
a coisa certa, mas estou uma pilha, sozinha em meio aos meus primeiros 

parcos momentos de silêncio e reflexão do dia, e provavelmente os últimos. 
Esperei por essa partícula de tempo, implorando por ele em face do caos que 
me cerca. Preciso desse momento só para mim, para absorver o salto imenso que 
estou dando. Preciso ficar comigo mesma para reunir tudo o que esse momento 
significa. Sei que momentos como esse serão preciosos de hoje em diante.

É o dia do meu casamento.
O dia em que prometo me entregar a esse homem por toda a minha vida. 

Não que eu precise de um pedaço de papel ou de uma aliança no dedo para 
ter certeza disso, mas ele precisa. E é por isso que, apenas duas semanas depois 
de ele ter se ajoelhado no terraço do Lusso, eu estou me casando com ele. E 
agora estou vestida com um robe e sentada em uma chaise longue em uma das 
suítes privadas do Solar – a mesma onde Jesse me arrebatou tantas semanas 
atrás tentando me centrar.

Estou me casando no Solar.
O dia mais importante da minha vida está acontecendo no luxuoso refúgio 

sexual do meu senhor. Meu nervosismo não é apenas porque sou a noiva, 
mas porque meus pais, meu irmão e demais membros da família perambulam 
por todo o terreno do suposto resort de Jesse, esmiuçando todo o prédio e 
deslumbrando-se com o esplendor e a opulência. É por isso que providenciei 
poderosas barreiras para impedir a entrada no salão aberto. Eu mesma me 
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certifiquei um milhão de vezes de que ninguém conseguiria entrar ali, assim 
como me certifiquei de que todas as armações e estruturas de madeira e de 
metal dourado tivessem sido removidas das suítes privadas e sabatinei a equipe 
de funcionários do Solar repetidas vezes. O pobre batalhão de empregados de 
Jesse agora tem de suportar minha interferência constante e meus avisos per-
sistentes de que minha família não tem ideia do que se passa ali. Eles aceitam, 
balançam a cabeça e me fazem um carinho no ombro ou me olham com com-
paixão, mas isso não me tranquiliza nem um pouco. Não estou preocupada 
com os homens da família; esses vão se sentar no bar e sair de lá somente se 
forem obrigados, mas minha mãe e minha tia são outra história. Minha mãe, 
e sua paixão por tudo o que é luxuoso, está fascinada com o lugar, assumindo 
de repente o posto de guia turístico do Solar, disposta a demonstrar quão 
magnífica é a propriedade de Jesse. Gostaria que ela não fizesse isso. Queria 
que ficasse sentada no bar, ao lado do meu pai. Na verdade, queria grudar o 
traseiro dela em uma cadeira e fazê-la tomar o drinque Mais Maravilhoso do 
Mario sem parar. Cuidar da minha mãe é uma fonte de estresse a mais, que 
eu não precisaria ter no dia do meu casamento, mas com a qual acabei con-
cordando quando meu temperamental e neurótico namorado-aniversariante 
se deitou sobre mim no terraço, com toda a sua força aconchegante, sem nem 
precisar de uma transa de lembrete.

Eu sei que ele cuidou de tudo – o Solar parece mesmo um resort exclusivo 
–, mas sei também o que há no primeiro andar, e, nesse exato momento, todas 
aquelas camas dançam no teto sobre mim, como que se sentindo solitárias. 
E devem estar mesmo... O Solar está fechado há dois dias, para que os pre-
parativos para o casamento fossem feitos, o que por si só custou a Jesse uma 
pequena fortuna em reembolso de taxas a membros. Agora, devo estar sendo 
tão detestada pelos homens quanto sou pelas mulheres do Solar. Todos devem 
me odiar: as mulheres, por roubar seu Senhor debaixo do nariz delas, e os 
homens, por interromper suas aventuras sexuais preferidas.

Olho para o teto e giro os ombros, tentando aliviar um pouco da tensão, 
que só aumenta, mas não adianta. Estou muito nervosa. Levanto-me e vou até 
o espelho para ver como estou. Apesar do mal-estar, minha aparência é fresca, 
radiante, e minha maquiagem está suave e natural. Phillipe fez um trabalho 
incrível: deixou meus cabelos extremamente brilhantes, com ondas longas e 
pesadas, que se movem livremente, presas de um dos lados com um intrincado 
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pente cravejado de pedras preciosas. Jesse ama meus cabelos soltos. E também 
ama que eu use renda.

Viro-me para a porta, onde meu vestido está pendurado, e me embriago 
na vastidão rendada – muita renda, com uma explosão de pérolas mínimas 
aqui e ali. Sorrio e penso: “Ele vai perder a respiração”. O vestido simples, 
com alças delicadas, decote profundo nas costas e cintura marcada vão deixar 
o meu senhor de joelhos.

Elegância discreta.
A renda marfim cobre meu traseiro, abraça minhas coxas e se esparrama 

pelo chão, um metro de cada lado. Muita, muita renda. Foi a Zoe, da Harrods, 
quem surgiu com esse vestido. Ela cuidou de tudo, inclusive dos sapatos, 
simples e também na cor marfim. Sem frescuras, apenas um par de Christian 
Louboutin clássico.

Pego meu telefone na mesa de cabeceira. É meio-dia. Preciso me aprontar. 
Em apenas uma hora encontrarei Jesse na sala de verão e farei meus votos, 
tornando minha promessa para ele oficial. Meu estômago dá um giro de tre-
zentos e sessenta graus... outra vez.

Tiro o robe e visto a calcinha antes de pegar o corset tomara que caia de 
renda marfim e me enfiar nele, ajeitando-o sobre a barriga e arrumando o 
decote nos seios, que, por um triz, não deixa de fora a marca de uma mordida 
em forma de círculo perfeito que tenho ali. A minha marca.

Ouço uma batida discreta à porta. Meu momento de reflexão e silêncio 
terminou.

– Sim? – pergunto, vestindo o robe sobre a lingerie e atravessando a suíte.
– Ava, querida, está vestida? 
É minha mãe, e eu abro a porta.
– Estou vestida sim e preciso da sua ajuda.
Ela entra e fecha a porta atrás de si. Está linda, sem a tradicional combi-

nação vestido-blazer-chapéu de mãe da noiva e adornada com um adorável 
vestido de cetim furta-cor. Seu corte de cabelo curto e com balanço tem um 
arranjo de pluma e pérola.

– Desculpe, querida. Eu estava mostrando o spa para a tia Angela. Acho 
que ela vai perguntar a Jesse como fazer para se associar. Está impressionada. 
É preciso ser membro para usar o spa e a academia ou é apenas para hóspedes?

Eu me encolho na hora.


