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Elizabeth é uma brasileira que acabou entrando em uma enrascada em Nova York e sem dinheiro para viver ,ela encontra 
um pintor famoso chamado Aaron que a oferece ajuda ,mas ela vai descobrir que este gentil homem não é o que parece 

 
 

 
 
Capítulo 01 
 
Me chame de Elizabeth , aqui estou eu em Nova York lavando os pratos da lanchonete mais 
imunda para ganhar não mais que uns trocados ,sem dinheiro para o aluguel quase sem 
comida e nenhuma esperança resolvo dar uma volta ,era quase 21:00 da noite quando 
sentei em um banco na praça do central Park ,percebi alguns olhares masculinos por algum 
motivo os homens gostavam do meu estilo,do meu cabelo preto comprido minhas curvas 
fartas e meus olhos azuis  se destacam em meu rosto pálido ,depois de um tempo sentada 
percebo que irá começar a chover então resolvi entrar em um café ,logo depois de mim 
entra um homem alto um pouco molhado ele era lindo tinha olhos verdes e um cabelo loiro 
comprido amarrado em um coque usava uma calça jeans uma camisa social e um casaco 
ele olhou para mim e sentou ao meu lado no banco do balcão  
-que chuva oui?  
Nesse momento pude perceber que ele era francês ,sorri e respondi  
 
-sim pegou todos de surpresa. 
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-meu nome é Aaron ,sou francês e você é brasileira oui? 
-sim ,meu nome é Elizabeth mas pode me chamar de Lizzi. 
-bem que disseram que as brasileiras são magnifique. 
Nesse momento ele sorriu com um sorriso com dentes perfeitos e uma covinha em apenas 
uma das bochechas um sorriso tão lindo que me penetrou por inteira ,percebi que havia 
parado de chover e aproveitei a deixa para cortar a conversa ali antes que se prolongasse 
mais 
-olha,parou de chover,eu já vou indo. 
-au revoir Lizzi. 
Cheguei em casa já passava das meia noite o'que foi bom para a dona do aluguel não me 
ver ,não jantei apenas fui dormir para amanhã procurar um emprego que eu ganhasse um 
pouco mais  
Amanheceu um pouco nublado ,estava na temporada de chuvas eu coloquei uma calça 
jeans uma camisa dos nirvana e prendi o cabelo em um rabo de cavalo ,estava frio mas eu 
não tinha casaco fui procurar trabalho em restaurantes e lanchonetes pois tinha diploma de 
culinária mas ele era do Brasil e em Nova York só aceitavam diplomas americanos procurei 
em vários lugares sem nenhuma resposta quando era quase 14:00 da tarde e eu não tinha 
nem tomado café da manhã fui a procura da minha última tentativa ,uma doceria no centro 
da cidade respirei fundo e  entrei mas a resposta foi a mesma ,o frio já estava me 
consumindo eu estava tremendo e com fome me sentei na calçada e não pude segurar as 
lágrimas quando senti uma mão na minha cabeça levei um susto mas quando virei era 
Aaron que estava atrás de mim  
-Lizzi,o que houver?venha irei te pagar um café. 
Eu o segui  nós entramos de novo na doceria e eu expliquei a ele sobre minha falta de 
dinheiro e minha dificuldades em encontrar emprego e ele me ouviu atentamente ,era isso o 
que eu mais odiava o olhar de pena que as pessoas faziam ,quando eu terminei ele disse 
-eu quero te ajudar ,mas não sei se você irá aceitar. 
-diga por favor. 
-eu quero te comprar.  
Nesse momento eu congelei não sabia como responder a pergunta tão absurda, fiquei 
calada por um tempo quando finalmente falei 
-você quer me comprar como uma prostituta? 
-não, não espero de você nem um ato sexual, eu iria lhe comprar por 5,0000,00 dólares e 
você seria minha propriedade durante seis meses e durante esse tempo eu poderia fazer o 
que eu quisesse com você,mas relações sexuais só seriam permitidas se você autorizasse. 
Continuei calada boquiaberta e ele vendo minha confusão mental completou 
-não precisa me responder agora ,pense bem e depois responda.  
Ele me deu seu casaco ,pagou a conta e foi embora deixando um cartão com seu número 
em cima da mesa ,depois disso fui lavar pratos novamente quando cheguei na lanchonete 
Blanca uma mexicana de sangue quente já tinha me abordado 
-Lizzi que estás a hacer ? Vá  lavar os pratos! 
-já vou indo.  
Lavei os pratos e quando deu 21:09 da noite eu já estava indo para casa ,não procurei 
pensar muito no que Aaron havia me dito pois ainda me restava um pouco de orgulho e 
esse orgulho era a causa de eu não aceitar tal acordo os dias foram passando com as 
dificuldades de sempre já fazia um mês que eu não via Aaron ,mas também não me 
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importei afinal eu mal o conhecia . 
Terminei meu expediente às 22:00 estava chovendo fui para casa na chuva quando me 
aproximei vi minhas coisas na calçada já havia entendido que eu tinha sido despejada por 
não pagar o aluguel e minhas roupas estavam todas jogadas na lama no meio da chuva ,eu 
corri e peguei meus documentos que óbvio era o mais importante olhei no chão estava o 
cartão que Aaron havia me mandado ,eu sabia que não  tinha mais ninguém para ligar 
então fui a um telefone público e liguei para ele o celular chamou mas ninguém atendeu eu 
liguei de novo e ele atendeu ao primeiro toque 
-Bonjour. 
-Aaron?aqui é a Lizzi ,você pode me ajudar? 
-claro do que precisa? 
-um lugar para passar a noite e amanhã vamos resolver os termos do nosso contrato. 
-isso quer dizer que você vai aceitar minha proposta? 
-sim,venha me buscar no...tutututu 
Ele desligou o telefone pouco menos de 10 minutos apareceu um carro na frente do meu 
monte de entulhos 
-par Dieu,Lizzi porque não me falou que estava congelando na chuva?entre ou irá pegar 
uma virose. 
Eu entrei e ele me entregou um casaco ,eu estava congelando, ficamos um pouco em 
silêncio até que ele me perguntou 
-você tem família? 
-não. 
-quem te criou? 
-uma tia ,ela mora no Brasil 
-oque veio fazer em Nova York sem parentes por aqui? 
-eu vim trabalhar na casa de uma família aqui ,mas o dono da casa tentou me estuprar 
enquanto sua mulher não estava ,então eu fugi na mesma hora. 
-você foi a delegacia? 
-não ,ele é uma pessoa influente e eu uma ninguém, eu não iria ter a menor chance. 
Ele dirigiu afastando-se da cidade e entrou dentro de um bosque escuro e de longe 
consegui avistar uma casa grande meia rústica ,ele parou o carro e disse  
-chegamos. 
Ele saiu do carro e eu também,entramos  na casa ela parecia bem maior  por dentro rústica 
e ainda  importante com detalhes modernos eu fiquei  imóvel o máximo possível  para não 
molhar sua casa,ele adentrou a casa e depois de dois minutos voltou com uma toalha uma 
camisa e uma bermuda me entregou e disse 
-tome um banho , o banheiro fica por ali. 
Eu não  disse nada apenas fiz o que ele dissera ,fui a o banheiro e tomei um merecido 
banho quente me enxuguei e me vesti , ficou grande pois ele era um homem grande voltei 
para a sala e ele estava no sofá  com uma papelada na mesinha 
-sente-se. 
Eu sentei e perguntei 
-oque é isso? 
-é o nosso contrato ,leia e assine. 
Contrato de compra e venda  
No presente contrato o comprador Aaron Lamartine será dono do objeto conhecido por 
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nome de Elizabeth Rodriguez por um ano ,comprada por 5,0000,00 em espécie . 
Cláusula 1:o objeto citado no presente contrato não poderá ser ferido fisicamente 
cláusula 2: o objeto não poderá ser forçado a ter quaisquer relações sexuais sem seu 
consentimento 
cláusula 3: o objeto passará por exames feitos por um médico da escolha do comprador  
Cláusula 4: o objeto usará apenas o que o comprador desejar 
cláusula 5 : o objeto falará apenas da maneira que o comprador desejar 
o preço para quebra do contrato será 10.0000,00 de dólares em espécie ou prisão 
preventiva  ao assinar você concorda com os termos citados no presente contrato . 
 Eu li e assinei senti minha liberdade indo embora naquele momento 
-tudo bem ,e agora? 
Perguntei a Aaron 
-descanse no quarto ,amanhã nós iremos ao médico. 
Fui ao quarto e era um quarto bem grande com grandes armários e uma grande cama tinha 
tv ,notebook ,computador ,livros e um iphone sobre a cama  
-esse iphone e esse notebook é seu use como quiser você dormirá comigo nesse quarto 
essa noite seu quarto ficará pronto amanhã . 
-eu estou cansada vou dormir um pouco 
-você apartir de agora irá me pedir permissão para tudo inclusive para dormir 
-então eu posso dormir agora ? 
-pode ,mas antes você vai tomar um copo de leite e comer uns biscoitos. 
nós fomos até a cozinha quando fui me sentar ele olhou para mim com olhos  tão verdes e 
penetrantes que chegaram  a me assustar ,foi quando eu lembrei do que ele havia me dito 
-posso me sentar ? 
Ele acalmou as feições sorriu e disse  
-pode. 
-para que você me quer ?digo você não pode fazer sexo comigo ,então para que me quer? 
-você logo vai entender 
ele me deu um copo de leite e uns biscoitos 
-coma. 
Eu comi ,realmente estava com fome depois que comi pedi permissão para ir dormir ele 
disse que sim e eu fui para o quarto e dormi o melhor sono em meses 
 
Capítulo 2 
 
Acordei cedo ,não havia ninguém na cama então levantei e andei ao redor ,não havia 
ninguém me sentei no sofá e olhei o iphone que ele havia me dado as chamadas estavam 
bloqueadas parecia que ele não queria que eu falasse com ninguém havia umas redes 
sociais mas nada de comunicação larguei o celular e fui ao banheiro fazer xixi quando me 
abaixei a bermuda e sentei no vaso ouvi um barulho na cozinha ,terminei o que eu tinha que 
fazer e fui olhar quem estava na cozinha 
ao chegar lá vi Aaron com umas sacolas de compras ele olhou para mim e sorriu 
-bom dia ,você está adorável está manhã 
-obrigada ,você também está ótimo 
-comprei umas coisas para você ,comprei escova de dentes ,absorvente e umas coisas que 
eu quero que você use 
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-tipo o que? 
-você só irá saber depois que fomos ao médico,comprei esse vestido para nós irmos,vamos 
se arrume 
Fui vestir o vestido que ele me deu mas eu estava esperando que ele saísse do quarto 
-você  não vai sair ? 
-não,tire logo a roupa. 
eu sabia que não tinha escolha tirei a camisa e fiquei com meus seios de fora ele pareceu 
gostar do que via  coloquei o vestido por cima da bermuda para não ter o constrangimento 
dele me ver sem calcinha o vestido que ele comprou é bem composto ,sem decote e caia 
nos joelhos com o tecido grosso cinza ,tirei a bermuda por baixo do vestido ficando 
completamente nua por baixo ele ficou na porta me encarando com aqueles olhos de 
predador quando ele deu uns passos na minha direção ele colocou uma gargantilha em 
meu pescoço 
-na rua você  usa isso. 
-e em casa ? 
-quando voltarmos você verá. 
Fomos ao médico ele me examinou de cima a baixo desde os dentes a minha vagina 
,depois fui a nutricionista ela me passou uma nova dieta e fomos para casa 
Ao chegar em casa Aaron tirou minha gargantilha e disse 
-espere aqui. 
Eu esperei quando ele voltou eu fiquei abismada com o que vi ,ele tinha uma coleira e uma 
corrente 
-o que é isso Aaron?! 
-o que parece,você é meu bichinho de estimação. 
-eu vou ter que usar coleira  o tempo todo? 
-não ,apenas em casa ou iram desconfiar dos meus gostos. 
-sim ,e agora? 
Perguntei desconfiada 
-você irá para o quarto que arrumei para você e não irá sair de lá 
Nós fomos ao quarto e quando eu vi fiquei abismada ,o quarto não tinha janelas e tinha as 
paredes todas pretas havia uma suite pequena não havia espelhos e havia uma tv e uma 
cama com lençóis também pretos e um dicionário de francês 
-vou ficar aqui por quanto tempo 
Ele respondeu sorrindo 
-até eu disser que pode sair,suas roupas agora são essas  
Ele me deu três vestidos pretos também 
-use essas roupas eu vou vir aqui apenas uma hora por dia ,outra pessoa irá vir deixar suas 
refeições ,alguma dúvida ? 
-vou poder usar meu iphone e meu notebook ? 
-só quando sair do quarto,essa conquista é dada por bom comportamento 
-sim ,entendi. 
Sentei na cama e vi ele trancar a porta ao sair, eu esta trancada como pássaro em uma 
gaiola ,liguei a tv e havia apenas dois canais um com desenhos animados e o outro com 
filmes pornôs ,resolvi que não veria nem um nem outro deitei na cama e fiquei olhando para 
o relógio na parede já era 13:46 minha barriga roncava quando ouvi a porta se abrir e vi 
entrar uma mulher linda ruiva com olhos azuis e lindas sardas no rosto ela usava uma saia 
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justa e uma blusa social e trazia o que eu esperava ser meu almoço ela entrou e sorriu para 
mim dizendo 
-Oi,meu nome é kyle eu trouxe seu almoço. 
-Oi eu sou Elizabeth. 
Ela deu uma gargalhada e disse 
-eu sei quem você é ,vou trazer suas refeições e cuidar da sua higiene pessoal. 
-eu agradeço. 
-bom eu tenho que ficar aqui e esperar você comer ,olhe aqui tem hambúrguer e 
refrigerante. 
eu olhei e pensei o porque hambúrguer na hora do almoço,mas resolvi não perguntar e 
comer afinal quem não gosta de um fast-food ,comi e olhei para Keyle ela parecia 
preocupada 
-porque o dicionário de francês ? 
Eu perguntei ela sorriu e respondeu 
-o Aaron virá aqui uma hora por dia e irá falar umas coisas com você em francês e você 
precisará do dicionário para entender ,mas vou lhe avisar para não o responder apenas 
ouça o que ele diz. 
-porquê não posso responder ?o'que ele quer comigo ? 
-você irá entender com o tempo . 
Ela pegou o prato e o copo e foi embora eu estava sozinha novamente sem saber o'que 
viria depois ,tirei a roupa e fui tomar um banho a água era fria mas eu já estava acostumada 
,vesti um dos vestidos pretos que ele havia me dado e fui deitar a espera que o tempo 
passe e eu consiga minha liberdade de volta . 
 
  Aaron estava em seu escritório quando Kyle entrou 
-então oque achou ? 
Disse Aaron todo entusiasmado 
-ela é linda ,mas o senhor não acha que isso já é passar dos limites ? 
Aaron franziu a testa e disse 
-não existe limites para a arte . 
-mas senhor ao menos dê a ela um pouco de conforto ,o que o senhor está fazendo pode 
causar  a ela danos psicológicos permanentes 
Aaron viu a preocupação no rosto de Kylie se levantou e foi até ela ,passou a mão em seu 
rosto e aproximou o suficiente para sentir seu coração acelerar contra seu peito chegou 
perto do seu ouvido e disse 
-mange quatre sur cette table et te fait jouir jusqu'à ce que ta chatte palpite,n'est-ce pas? 
Keyle ficou com água na boca suas pernas ficaram bambas e seu rosto vermelho 
-sim,eu adoraria 
Aaron abriu um sorriso malicioso endireitou-se na frente de Keyle dizendo 
-s'agenouiller 
E assim ela o fez ,ajoelhou-se a sua frente e abriu o zíper de sua calça tirando o seu 
membro já rígido da calça levando-o diretamente a boca o chupando como se sua vida 
dependesse disso ela era totalmente submissa a ela e Aaron adorava isso 
-você é muito boa nisso Keyle mas agora quero que você se levante. 
Ela se levantou e ele a deitou na mesa do escritório e arrancou os botões da blusa dela e 
deu o mesmo destino ao sutiã logo em seguida tirou a sua calcinha e colocou na boca dela 
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-silêncio cher 
Ele levantou a sua saia e a penetrou dando fortes estocadas fazendo Keyle gemer e logo 
em seguida a levou ao êxtase ,mas isso não deixou Aaron muito feliz 
-você gozou antes da hora cher 
Disse ele com o olhar mais maligno que alguém já virá 
-senhor descul... 
Ele a interrompeu girando-a na mesa deixando ela de costas para ele ,Aaron lhe deu uma 
palmada que deixou a marca perfeita de sua mão ele pegou o pênis e relou no cú de Keyle 
fazendo ela tremer de nervosismo 
-senhor ,por favor aí não 
-essa vai ser sua punição 
disse Aaron enquanto a penetrava  lhe dando leves estocadas e gozando em seguida e 
fazendo ela gozar também 
-você realmente é muito puta Keyle ,gozando assim em um sexo anal 
Keyle ficou sem jeito segurando seus pedaços de roupa contra o peito 
-vamos ,pare de fazer essa cara e limpe meu pal 
Ela se ajoelhou e lambeu o membro dele até retirar até o último vestígio de sêmen 
-ótimo agora vou tomar um banho cancele minha agenda essa noite ,sim? 
-claro senhor 
Disse ela fazendo o possível para manter as roupas no lugar . 
 
Eu estava vendo um desenho animado na tv quando ouvi a porta do meu cativeiro abrir era 
Keyle com o meu jantar que era milk shake e batata frita 
-Oi Keyle 

-Oi Lizzy eu trouxe o seu jantar 
-eu já percebi 
Ela me entregou a bandeja com comida e me viu comer depois de uns minutos ela quebrou 
o silêncio 
-Lizzi eu não havia percebido 
-oque? 
-seus seios são lindos são de verdade ? 
Eu olhei surpresa e disse 
-são sim 
-mentira ! Posso tocar para ver? 
Eu assenti pois éramos duas mulheres eu não via problema nisso,mas quando eu olhei em 
direção da porta lá estava Aaron com um rosto duro como uma rocha 
-Keyle prende le planteau avec les assienttes et faire court,ne faites pas ce que vous n'êtes 
pas payé Pour faire 
Eu não entendi oque ele disse a ela ,mas ela abaixou a cabeça e foi embora então ele olhou 
diretamente para mim com olhos verdes de leopardo foi a minha direção ,chegou tão perto 
que eu podia ver seus cílios 
-Aaron 
-Shhh 
ele colocou um dedo em meu lábio e dizendo 
-tu es una chienne,chienne. 
Eu fiquei sem saber como responder pois eu não o entendia foi quando ele se levantou e eu 
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fiquei sentada na cama ,naquele ponto de vista ele parecia assustadoramente poderoso 
-truie,misérable poubelle que tu ne méritais pas d'être en vie je veux que tu meures et que tu 
ailles en enfer. 
Ele deu um sorriso triunfante ,eu fiquei sem entender nada que estava acontecendo ,mas eu 
sabia que o'que ele havia falado  não era uma coisa boa . E ele ficou repetindo isso por uma 
hora eu já não estava mais aguentando quando ele foi embora eu procurei as palavras no 
dicionário e o que eu vi foi algo horrível . 
meures et que tu ailles en enfer. 
Ele deu um sorriso triunfante ,eu fiquei sem entender nada que estava acontecendo ,mas eu 
sabia que o'que ele havia falado  não era uma coisa boa. 
 
Capítulo 03 
 
depois de um mês com a mesma rotina de ficar trancada comer fast food e ser xingada em 
francês ouço a porta se abrir ,era Keyle .nós havíamos ficado muito próximas esses tempos 
quando ela entrou eu pude ver  o seu belo sorriso ,ela entrou no quarto fechou  porta e 
sentou a o meu lado da cama  
-ele vai te tirar daqui . 
-sério ?quando? 
Eu pergunto Saltitante de alegria 
-hoje a noite . 
Nos se abraçamos,eu podia sentir a respiração dela em meu pescoço e seus dedos 
delicados em meu cabelo foi quando ela aproximou seu rosto no meu e me deu um beijo tão 
leve que parecia que eu estava beijando meu primeiro namorado . Quando ela se afastou e 
disse 
-é apenas um beijo de amigas  
Eu fiquei olhando ela enquanto ela sorria e ia embora . 
Passei o resto do dia torcendo para que anoitecesse logo para eu sair daquele quarto . 
Eu ouvi a porta se abrir ,era Aaron . 
-você vai sair daqui . 
Eu assenti ele estendeu a mão e eu peguei ,ele me conduziu até o quarto e disse 
-se olhe no espelho 
Eu me olhei e não segurei as lágrimas eu estava magra o brilho do meu olhar já havia se 
apagado eu estava pálida e sem vida ,como uma estátua eu estava petrificada . 
Me espantei em ver um flash de câmera 
-oque é isso Aaron? 
Perguntei assustada enquanto enxugava minhas lágrimas  
-eu vou pintar você . 
Fiquei sem entender muita coisa ,ele entendendo minha confusão pegou minha  mão e me 
levou corredor a dentro quando parei na frente de uma porta vermelha 
-oque tem ai Aaron? 
Perguntei assustada 
-aqui é onde eu quarto minha arte . 
Quando ele abriu a porta eu vi pilhas de quadros nas paredes ,o quarto era completamente 
branco a unica coisa que o dava cor eram os quadros ,pinturas de mulheres mortas 
mulheres com manchas roxas no corpo eu olhei para ele e ele disse 
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-eu sou pintor,eu faço quadros de mulheres mas esses são mulheres maquiadas então eu 
pensei em fazer quadros de mulheres realmente tristes. 
Eu paro um pouco e logo em seguida eu o abraço forte  
-porquê você está me abraçando ? 
Ele me pergunta confuso e eu respondo  
-você deve ta precisando de um,uma pessoa que faz o'que você faz com certeza deve está 
precisando de um abraço. 
Aaron me solta e fica me encarando com surpresa 
-bom ,você pode dormir no outro quarto da casa. 
eu fui ao meu quarto ,me deitei e quando já estava pronta para dormir eu ouvi a porta se 
abrindo. fingi que estava dormindo e pude ver uma pessoa entrando essa pessoa passou a 
mão nos meus cabelos e foi seguindo para o pescoço ,cintura e quando foi indo em direção 
a minhas coxas eu me levantei subitamente e essa pessoa tapou minha boca. Meu Deus 
,era Keyle  
-shhh... me deixa cuidar de você 
ela disse enquanto se aproximava do meu rosto ,ela me beijou e o beijo foi muito bom  
-Keyle o Aaron vai... 
-o Aaron está dormindo ,não se preocupe . 
Ela se deitou por cima de mim e acariciou os meus seios logo em seguida levantou meu 
vestido e pôs um dos meus mamilos na boca e o sugou ,a abertura entre minhas pernas 
estava molhada ,mas ela não parava de avançar . 
-Keyle por favor... 
Eu dizia implorando por mais prazer ,e ela atendeu meu desejo tirando minha calcinha  e 
colocou o polegar em meu clitóris e em seguida pois a língua e a deixou lá me deixando se 
contorcer em cima da cama ,ela me penetrou com dois dedos e os movimentava 
-você gosta dos meus dedos em sua boceta . 
Ela falava sussurrando e eu acenti com a cabeça e ela sorriu maliciosamente quando ouviu 
isso ,foi quando ela tirou a roupa ,nossa seus seios eram lindos .colocou sua genitália na 
minha e começou a esfregar . 
-Keyle se continuar assim eu vou... 
-não se segure Lizzy 
Então chegamos ao clímax juntas . 
O dia amanheceu chuvoso quando Aaron entrou em meu quarto sem nenhum aviso  
-chiend acorde! 
Eu revirei os olhos pois sabia que ele havia me chamados de cadela  
-sim mestre Aaron. 
Falei com deboche e ele me olhou com um olhar duro  
-vamos coloque isso . 
Ele me deu uma langerie minúscula e eu me vesti atras do guarda roupa pois sabia que ele 
não iria sair do quarto a langerrie era preta com um sutiã rendado e uma calcinha fio dental 
com detalhes de renda na frente ,quando eu sai de trás do guarda roupas eu pude ver a sua 
face surpresa 
-ficou muito bom em você 
eu logo fiquei vermelha e perguntei 
-e agora ?oque iremos fazer hoje? 
Seu rosto ficou sombrio e ele abriu um sorriso maligno 
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-está nevando . 
Eu não falei nada ,estava com medo do que ele queria que eu fizesse até que ele 
completou  
-você vai lá pra fora só de lingerie 
-eu posso ter hipotermia 
eu falei tentando apelar para o seu lado bom,mas nesse momento eu pude ver que ele não 
tinha um lado bom  
-VÁ PARA FORA! 
Ele pegou na corrente da minha coleira e saiu puxando ate o lado de fora e eu cai de 
joelhos na neve 
-Aaron por favor não me deixa aqui! 
Eu falei implorando e ele pegou uma câmera e começou a filmar ,com um rosto totalmente 
sombrio ele começou a rotina de xingamentos dele 
-truie,misérable poubelle que tu ne méritais pas d'être en vie je veux que tu meures et que tu 
ailles en enfer. 
Eu não pude segurar as lágrimas e cai no desespero chorei até não poder mais e ele se 
divertia com isso 
-muito bem Lizzy assim continue ... 
-CALA A BOCA ! EU TE ODEIO!  
Ele me olhou por um tempo com aqueles olhos verdes ,me lembrou um crocodilo olhando 
uma zebra bebendo água na margem de um rio ,ele entrou dentro de casa e me deixou do 
lado de fora chorando com frio por uma hora que para mim foi como uma eternidade. 
Quando eu acordei estava nua em uma banheira de água quente e Aaron sentado no chão 
dormindo,me bateu uma vontade de vomitar quando o vi ,ele realmente me dava nojo. 
-Aaron,acorde! 
Ele olhou para mim e eu pude ver seus olhos vermelhos como se tivesse chorado muito 
-você está bem ? 
Eu o Encarei por alguns minutos e respondi 
-sim ,na medida do possível eu estou bem 
-que bom  
Ele fica parado pensando um pouco e se levantou ,pegou um roupão e me entregou  
-cubra-se . 
-porquê essa timidez agora?você já me viu nua. 
Ele se mantém em silêncio e vira de costas para eu poder me cobrir . 
Fui até o meu quarto e lá estava Keyle sentada em minha cama  
-Lizzy ! Que bom que está bem! 
Ela me abraça e me beija apaixonadamente e abre o meu roupão ,eu me deixo levar e a 
abraço forte puxando-a para a cama.quando abro os olhos vejo Aaron na porta com o olhar 
chocado 
-KEYLE PARE ! 
eu grito desesperadamente ela me olha confusa ,mas depois olha para a porta e vê Aaron 
então sai de cima de mim 
-senhor eu posso explicar... 
Ele olha para Keyle que está na sua tentativa inútil de se explicar e com uma Fúria na voz 
ele fala 
-sors de ma vue maintenant avant que je te tue avec mes mainstu prêtes chienne! 
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Ela baixou a cabeça e saiu e Aaron ficou lá parado olhando para mim 
-você...eu nunca esperaria isso de você 
Ele pega a coleira põe no meu pescoço e amarre a corrente a um ferro que está chumbado 
na parede, ele coloca as mãos no meu rosto me forçando a olhar para ele e diz 
-agora você é meu bichinho de estimação de novo ,mas eu não sou um dono que gosta do 
seu bichinho ... 
Ele se inclina para o meu ouvido e completa 
-na verdade eu o desprezo . 
Eu o olho e eu nunca o vi com um olhar tão maligno antes fiquei com muito medo,mas ele 
me deixou lá e foi embora trancando a porta atrás de si. 
Acordei no meio da noite ,eram 23:45 pm quando ouvi gritos de Keyle ecoando pela casa  
-meu Deus ,oque será que está acontecendo ?! 
"Senhor ,me desculpe aaah" 
Eu fiquei no quarto trancada sem saber oque estava acontecendo até que sem perceber 
peguei no sono novamente 
O sol já havia nascido ,eu acordei com o barulho da porta se destrancando ,era Aaron que 
entrará em meu quarto 
-certamente você sente uma atração por Keyle ou não treparia com ela ,certo? 
-s-sim 
Eu respondo timidamente quando ele faz um sorriso malicioso 
-Keyle ! Entre. 
Ela entrou no quarto com uma lingerie vermelha com meias e calcinha fio dental ,estava de 
cabelos soltos e com um batom vermelho na boca ,nossa que mulher gostosa 
-vamos Keyle ,faça a nossa pequena Lizzy se divertir um pouco. 
Ela abriu as pernas afastou a calcinha e começou a se masturbar na minha frente,ela gemia 
meu nome 
-Ah Lizzy,quero sua língua aqui! 
Eu estava em choque e assustada quando Aaron tirou o sutiã de Keyle deixando seus seios 
amostra ,ele sugou um mamilo com força e ela gemia alto ,antes que eu me desse conta ela 
já estava com a sua mão na minha calcinha me masturbando,Aaron vendo aquilo sorriu 
triunfante e disse 
-Keyle ,faça o seu trabalho bem feito . 
Ao ouvir ela se aproximou de mim ficando de quatro para Aaron e de cara com minha 
boceta ,ela tirou minha calcinha e começou a me chupar.tentei me afastar ,mas estava 
presa com a corrente no pescoço,olhei para Aaron e ele já estava penetrando Keyle,por 
algum motivo ele não queria que eu visse seu membro então ele o escondia do meu campo 
de visão,ela gritava de prazer ,mas não parava de me chupar  ele a penetrava com 
estocadas fortes e ela estava quase no clímax com a situação 
-Keyle se prepare,eu estou quase gozando ! 
Eles gozamos juntos me sujando de esperma. 
-Lizzy ?o'que foi? 
Aaron disse com um olhar safado  
-porque ta chorando? 
ele fala enquanto fecha o zíper da sua calça,eu o olho chorando desesperadamente ,Aaron 
vem se aproximando e eu estava tremendo de medo,ele põe a mão em meu rosto e diz. 
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Capítulo 04 
 
-nossa primeira vez juntos não vai ser assim . 
Eu fiquei surpresa com o que ele disse .ele foi embora me deixando sozinha com Keyle 
-Lizzy,eu quero foder  
Ela estava estranha ,como uma ninfomaníaca . 
-Keyle se controle! 
Eu dizia na esperança que ela voltasse a si ,mas ela continuava a tentar me agarrar e 
rasgava meu roupão .de repente ela cai Aaron havia batido na cabeça dela com um vaso de 
mármore 
-agora ela não incomodava ninguém . 
Eu vi aquela cena e fiquei completamente assustada  
-você matou ela? 
Eu perguntei com medo  
-claro que sim ,como acha que eu vou pintar seus quadros ?! 
Eu o olhei confusa 
-como assim ? 
Ele deu uma risadinha e disse  
-oh Lizzy,seus quadros seram pintados com sangue humano ,vai ficar ainda mais 
impactante . 
Nesse momento eu congelei e fiquei parada ,não sabia oque fazer ,mas algo me dizia que 
eu seria a próxima . 
-quem é você ? 
Era a única coisa que saia da minha boca ,ele me olhou com os olhos verdes tão profundos 
como se estivesse me pedindo socorro . 
-eu sou Aaron della franquier ,o maior pintor da França . 
-você é um assassino . 
Eu o disse quase sussurrando 
-eu sou um artista e faço tudo pela minha arte. 
Ele falava isso com orgulho e me olhava como um rei olhava para um varredor de rua ,foi 
quando ele me pegou me puxou pela coleira e me deixou ao lado do corpo de Keyle ,nesse 
momento eu comecei a chorar e ele fez um sorriso triunfante 
-magnifique !! 
Ele pegou uma tela e suas tintas e pincéis e começou a pintar a cena vez ou outra ele me 
repreendia 
-não se mova Elizabeth! 
E eu tinha que ficar imóvel ,ali perto de todo o sangue e cheiro de morte . Fiquei quatro 
horas na mesma posição até que Aaron terminou e disse 
-já pode ir ,eu acabei. 
Eu me levantei sem saber muito oque fazer,eu estava tremendo então fui ao banheiro tomar 
um banho quente. 
Fiquei no banheiro por algumas horas quando tomei coragem e saí de lá ,enrolada em uma 
toalha fui em direção ao meu quarto com medo de encontrar a cena de horror que estava lá 
,mas a o acender a luz vi o quarto limpo como se tudo aquilo fosse apenas um sonho ruim 
,Aaron havia colocado a minha roupa de dormir em cima da minha cama para que eu me 
vestisse e assim o fiz. 
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-com sua licença ? 
Disse Aaron ao entrar em meu quarto ,ele estava de Smokey com o cabelo preso em um 
coque e agindo como se estivesse em um dia normal . 
-eu vou a um evento hoje sei que você passou por muita coisa hoje então a deixarei 
descansar . 
Ele se aproximou eu tremi quando ele beijou minha testa e saiu . 
Eu andava pela casa quando tive a ideia de ver tv ,apertei no botão e lá estava Aaron ao 
vivo em um evento de pintores ele estava lindo ,bem vestido e sorrindo para todos como no 
dia em que nos conhecemos.eu desliguei a tv e deitei no sofá 
-porque ele é assim? 
Eu falava sozinha quando sem querer peguei no sono . 
-Lizzy ,acorde ! 
Aaron me chamava  
-que horas são ? 
Eu perguntava sonolenta  
-já passa das duas da manhã . 
Eu me levantei e o observei por alguns segundos ,ele era bonito tinha olhos maravilhosos . 
-porque você é assim? 
Ele não me respondeu  
-você ainda está sonolenta ,vá para o seu quarto . 
Eu fui para o meu quarto e dormi o resto da madrugada.ao acordar de manhã senti um 
cheiro de café vindo da cozinha eu fui lá para ver quem era o causador desse aroma 
maravilhoso ,Aaron estava na cozinha tomando café 
-Bonjour Elizabeth 
-bom dia Aaron  
Eu não o entendia uma hora ele era uma pessoa doce e amável e em outra hora ele era um 
lunático cruel e calculista . 
-eu vou fazer uma viagem de negócios daqui a algumas semanas ,isso quer dizer que eu 
tenho que tirar muitas fotos sua para fazer meus quadros . 
Nesse momento eu fiquei apreensiva com o'que ele iria fazer ,mas eu não tinha escolha a 
não ser fazer o'que ele mandasse  
-vamos à praia ,comprei um lindo biquíni para você . 
Eu o olhei com dúvida e disse 
-mas estamos no meio do inverno . 
Ele abriu aquele sorriso novamente e disse 
-eu sei bobinha. 
Meu coração estava acelerado eu fiquei paralisada , ele saiu casa a dentro e voltou com um 
biquíni preto minúsculo 
-eu vou vestir isso? 
Ele assentiu com a cabeça 
-vista-se! 
Eu obedeci e coloquei o biquíni na sua frente ele me olhou e depois sorriu com aprovação 
-ficou como eu pensei,vamos para o carro. 
Eu o segui até o carro ,o caminho estava coberto de neve.cada vez mais que o tempo 
passava eu ficava mais apreensiva foi quando o carro parou em frente a uma praia ,o mar 
estava completamente congelado 
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-chegamos Lizzy . 
Ele disse sorrindo ,eu estava muito assustada ,nós saímos do carro e eu estava congelando 
ele me olhou e disse 
-va para o meio do mar 
Eu olhei para onde ele estava apontando e fiquei ainda mais assustada 
-mas ali é a água congelada e se eu cair e se meus pés grudarem no gelo! 
-eu não ligo ,VA LOGO! 
 
Capítulo 05 
 
Eu fui a medida em que eu avançava meus pés grudaram no gelo e arrancavam pedaços 
da minha pele ,eu sabia que aquilo era contra o contrato, mas naquela altura o contrato não 
importava mais. Eu estava lidando com um assassino.  
-AÍ ESTÁ BOM! 
Ele gritou e eu parei lá no meio do mar congelado ,ele me mandou sentar no gelo e assim 
eu o fiz ,ele me pintou por longas seis horas direto e eu não havia comido nada desde 
ontem oque ajudou a minha temperatura baixar mais .quando se passou as seis horas e ele 
terminou sua pintura ele gritou 
-PODE VOLTAR,EU JÁ ACABEI! 
Eu me levantei pra ir embora ,mas o gelo começou a rachar minhas últimas memórias foi eu 
caindo dentro da água  
congelada e Aaron gritando meu nome 
 
Capítulo 06  
 
Aaron correu para salvar Lizzy ,mergulhou na água congelada e a retirou de lá ja 
desmaiada ele a levou para o carro a enrrolou e foi de volta para sua casa ,lá ele colocou 
água quente em uma banheira e a mergulhou la,mas ela não acordava foi quando ele 
resolveu tirar as suas roupas, ele tirou a parte de cima do seu biquíni e deixou seus lindos 
seios a mostra .eram lindos redondos fartos e com biquinhos rosados ,ele tirou a parte de 
baixo do seu biquini também e pode ver a sua feminilidade  
Ela estava lá adormecida completamente nua na sua frente então ele passou a mão pelos 
seus seios e roçou o polegar nos lindos mamilos, desceu a mão ate o meio das suas pernas 
e abriu a sua linda flor feminina e viu que ela tambem era rosada por dentro 
-oque eu estou fazendo ! 
Em um pulo repentino ele se levantou e pôs as mãos na cabeça para se concentrar 
-se concentre Aaron! 
Ele falava para si mesmo então pegando-a nos braços ele a pôs em sua cama e a enrolou 
deixando a bem aquecida foi então que ele reparou que não havia tomado banho e foi em 
direção do chuveiro para assim também tomar um banho quente. 
Eu abri meus olhos e me vi no quarto de Aaron ,fiquei deitada por um tempo quando ouvi a 
porta abrir, fingi que estava dormindo, mas pude ver Aaron entrando so de toalha suas 
costas estavam molhadas e ele estrava tremendo como se estivesse com frio ele era lindo 
com os cabelos compridos caindo pelas suas costas musculosas ,ele tirou a toalha e eu vi o 
seu traseiro rígido ele colocou uma cueca e se virou em para mim ,vi o seu abdômen 
definido e seus músculos do peito ele colocou uma calça de algodão uma camisa de 
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mangas cumpridas e meias. 
Ele foi ate minha direção e levanto os lençóis deixando minhas pernas a mostra foi nesse 
momento em que eu persebi que estava nua então fiquei parada para ver oque ele iria fazer 
,Aaron pegou um dos meus pés e com uma lan um pouco umida ele começou a acariciar os 
machucados dos meus pés foi ai que eu resolvi fingir que acordava 
-desculpa, te acordei? 
Eu não o respondi apenas fiquei deitada. 
-eu estou tentando colocar curativos em seus pés 
Eu ainda não respondia nem me levantava ,mas quando tentei me levantar não consegui 
pois tinha muitas dores no corpo,ele terminou de fazer os curativos e disse 
-eu fiz sopa para você.  
Eu o olhei e finalmente resolvi falar 
-Aaron...quem me tirou do gelo? 
Ele me olhou por um tempo com aqueles olhos verdes tristes 
-fui eu . 
Eu não podia acreditar nisso ,ele me põe à beira  morte e depois me salva?para que? Oque 
sera que ele quer comigo ? 
Eu me levantei no meio da noite,meu corpo ainda doía ,mas eu me levantei me segurando 
na cama ,me veio uma tontura e eu caí e bati a cabeça a minha última  lembrança foi de 
duas figuras masculinas vindo me ajudar  
Eu abri os olhos e vi um homem alto com cabelos curtos loiros e olhos unicamente roxos 
,era o ator chamado Lois Ludwig , logo em seguida entra Aaron e diz 
-esse é meu irmão Lois você já o deve ter o visto em filmes ou na tv,ele vai cuidar de você 
enquanto eu estiver fora,amanhã eu vou viajar durante duas semanas leve isso como se 
fosse férias de mim 
Férias bem merecidas por sinal 
Lois sorri e me comprimenta 
-muito prazer Elizabeth 
eu fico sem dizer nada e ele sorri e diz 
-você deve estar cansada, descanse e amanhã conversamos  
E foi exatamente oque eu fiz 
Acordei cedo,eu ainda estava no sofa e a casa estava silenciosa e não tinha o cheiro 
agradável de cafe que costuma ter quando Aaron está em casa,eu me levantei meu corpo 
ainda doi mais eu podia andar ,fui ate o banheiro ,mas quando passei pelo quarto de 
hospedes vi a porta semiaberta e lá estava Lois dormindo,ele era incrivelmente lindo seus 
cabelos curtos e ondolados caiam sobre o seu rosto ,quando o vi se mexer ameaçando 
acordar corri em direção ao banheiro ,depois de um tempo ouço um barulho na cozinha saio 
do banheiro e vou ate lá. 
Lois está sem camisa com uma calça pijama com uma linda expressão de sono enquanto 
faz o cafe da manhã ,ele olha para mim faz um lindo sorriso e diz 
-bom dia Elizabeth ,você está adorável esta manhã 
-bom dia Lois ,o Aaron já viajou? 
-oh sim ,ele foi pela madrugada isso significa que vamos nos divertir muito hoje. 
Ele me dá uma piscadela e eu fico vermelha com o comentário 
-não sei se Aaron aprovaria... 
Ele me interrompe e fala 
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-Aaron não está aqui eu estou então se apresse tome o seu café e se arrume porque vamos 
sair dessa jaula . 
Eu fico um tempo ali parada o encarando ,ja fazia três meses que eu estava trancada 
naquela casa e não saia para passeios  . 
Me vesti com um dos vestidos pretos que Aaron havia dito para eu usar e não ousei mexer 
na coleira pois tinha medo de Lois ser como ele ,quando Lois me viu fez uma cara de nojo e 
me deu um olhar de desaprovação.  
-você não vai usar isso. 
Eu o olhei confusa para ele sem saber direito o'que tava errado 
-esse vestido deixa você com um rosto mais deprimido do que já é,e você não vai sair por aí 
de coleira né? 
Eu pensei um pouco e falei 
-as únicas roupas que eu tenho são vestidos como esse e... 
Ele se aproximou de mim colocando um dedo no meu lábio e sua mão no meu quadril 
-Shhh,eu comprei roupas para você e eu quero que você fique linda para mim. 
Eu o olhei nos olhos dele e fiquei congelada enquanto ele aproximava os seus lábios dos 
meus quando eu pude sentir um pequeno toque eu recuei,ele me olhou por um tempo e 
suspirou com um olhar triste ,passou a mão em uma mecha do meu cabelo e disse 
-um animalzinho que foi tão machucado que não sabe como reagir ao carinho,mas tudo 
bem vamos com calma você vai perceber que eu não sou como Aaron.  
Ele me entregou um vestido cor azul do céu com as bordas com azul mais escuro ele era 
solto e tinha Alças e valorizava meu decote ,era o tipo de roupa que Aaron nunca permitiria 
que eu usasse ele também me entregou um par de sandálias de salto também azul ,se 
despediu e saiu do quarto para que eu pudesse me trocar,Pois até agora havia sido uma 
boa pessoa para mim ,mas eu ainda tinha minhas dúvidas com ele. 
Lois bate na porta do meu quarto. 
-já está pronta? 
-sim ,pode entrar. 
Ele entra e logo quando me vê abre um lindo sorriso. 
-você está linda Elizabeth, esse vestido realçou a cor dos seus olhos,você so precisa de 
uma coisinha 
ele aproximou a sua mão no meu pescoço e tirou a minha coleira colocando um lindo colar 
com um pingente de safira, quando ele tirou a coleira de mim por um segundo me senti livre 
outra vez. 
-agora você está perfeita ,vamos? 
Eu acenti com a cabeça e fomos em direção ao carro dele ,ele abre a porta para mim e eu 
entro no carro depois de um tempo em silêncio eu o pergunto 
-aonde vamos? 
Ele sorri para mim empolgado 
-vamos a um restaurante, pelo que conheço o Aaron ele só deve ter te dado fast food para 
comer certo? 
Eu confirmo com a cabeça e ele sorri. Nós chegamos a o restaurante e Lois havia nos 
reservado uma mesa ,nos sentamos e ele pediu para nós dois salada de quinoa  
-então Elizabeth, me fale de você.  
-eu sou brasileira, tenho 20 anos tenho curso de confeiteira... 
De repente Lois me interrompe 
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-sério? ! Adoro doces ,você poderia cozinhar para mim?  
Eu digo que sim e ele fica como uma criança que ganhou um brinquedo 
-Ah, desculpe te interrompi .continue 
-bom ,eu não tenho familia aqui e no Brasil eu so tenho a minha tia e eu vim trabalhar como 
baba ,mas não deu muito certo. 
Ele me olhou por um tempo e disse sorrindo 
-nossa, você é tão perfeita.  
Eu corei com a declaração dele e logo em seguida chegou a nossa salada ele me olha 
comer e me pergunta 
-porquê você fez o contrato com o Aaron? Você só come besteiras isso faz muito mal para 
você.  
-na verdade ultimamente eu não tenho comido muito. 
Ele me olha com espanto e fala. 
-vamos pedir a conta e voltar para casa . 
Nós chegamos em casa eu me sentei no sofá e ele sentou também 
-muito bem Elizabeth me diga quais são os termos do seu contrato? 
Eu o olhei um pouco apreensiva ,mas falei todos os termos a ele  
-ele já quebrou o contrato só em te deixar com fome então porquê você não vai embora?  
Eu o olho por um tempo e depois respondo  
-aconteceram algumas coisas que me deixaram com medo dele 
Lois me olha com os olhos triste e pergunta 
-oque ouve? 
-bom,ele me deixou na neve por uma horas e depois no mar congelado por seis horas e me 
fez ficar ao lado do corpo morto de Keyle que ele mesmo matou. 
Lois se assusta com o que eu falo 
-por Deus ele matou a Keyle?!ele está pior do que eu pensava. 
-você conhecia a Keyle? 
Eu pergunto ele entristece o olhar e responde 
-sim ,ela também fez um contrato com o Aaron ,ela teve tantos danos psicológicos que ficou 
viciada em sexo. 
Eu não seguro as lágrimas a o ouvir isso  
-meu Deus ,oque será de mim? 
Lois me abraça tentando me confortar e eu não sei o porquê, mas eu me senti segura em 
seus braços eu podia sentir o seu cheiro e era suave e doce 
-Elizabeth, você está me cheirando?  
Ele fala com tom de brincadeira e eu me afasto com vergonha e ele beija a minha testa e 
fala em seguida 
-eu vou dar um jeito de acabar com isso. 
Eu apenas acenti com a cabeça e ficamos no sofá abraçados. 
dia amanheceu chovendo e a casa estava silenciosa,me levantei e fui olhar se havia alguém 
em casa ,mas não vi ninguém olhei na cozinha onde tinha um bilhete do Lois dizendo 
Fui até a conferência de empresa voltarei logo ,Lois  
Não sei o motivo ,mas eu fiquei muito feliz em ver que ele tinha lembrado de mim e deixado 
um bilhete. 
-Ah fala sério Lizzy deixe de ser ridícula 
eu disse a mim mesma e deixei o bilhete em cima da mesa  
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Fui andar pela casa quando passei em frente ao quarto de Aaron, o homem era tão 
assustador que só de olhar a porta do seu quarto me dava arrepios ,resolvo entrar no quarto 
de Aaron.  
Abro a porta e vejo que está tudo muito limpo e organizado eu olhos as gavetas da estante 
e só encontro papéis com desenhos e rabiscos fui folheando e só via desenhos de mulheres 
sofrendo . 
"Esse sádico de merda" 
Eu pensava comigo ate que ja perto do final das folhas encontro uns desenhos com traços 
mais infantis, era uma mulher batendo em uma criança eu viro a pagina e vejo uma mulher 
amarrando uma criança em uma arvore, viro a página novamente e vejo uma mulher 
queimando os dedos da criança e no final das folhas encontro uma fotografia velha de uma 
mulher muito bonita com cabelos negros e um rosto angelical, mas aqueles olhos verdes 
como os olhos de um réptil eu conhecia bem era os mesmos olhos que o Aaron possuía.  
-já bisbilhotou o suficiente?  
Eu me assusto com a voz ,mas quando me viro era o Louis que estava na porta eu o olho 
ainda me recuperando do susto e falou 
-você me assustou . 
Ele se aproxima e senta ao meu lado na cama do Aaron  
-essa é a mãe do Aaron. 
Eu não fico tão surpresa com a declaração pois já desconfiava  
-você conheceu ela? 
Eu pergunto  
-sim ,eu e Aaron crescemos juntos somos quase como irmãos e essa mulher era o ser 
humano mais cruel que eu já conheci... 
Eu o observo atentamente e vejo que falar sobre o passado machuca muito o seu 
coração,mas ele continua 
-ela torturava o Aaron constantemente era uma sádica louca e ele não reagia ,mas quando 
ele completou os seus dez anos ela foi torturá-lo novamente, eu estava lá e tentei impedir, 
mas ela pegou um ferro em brasa e queimou as minhas costas... 
Ele levantou a camisa me mostrando uma cicatriz de cerca de dez centímetros,ele 
continuou a história 
-Aaron quando viu que ela me machucará ele fugiu de casa e foi morar com minha mãe e a 
mãe dele morreu de overdose.  
Eu fiquei chocada ao ouvir aquilo eu nunca imaginaria que ele tivesse passado por tudo isso 
eu me arrisco e pergunto a o Lois 
-e como vocês aceitam o'que ele faz? 
Lois entristece o olhar e responde 
-bom so quem tem que aceitar sou eu ja que a minha mãe morreu de câncer a um ano e 
nos so temos um ao outro ,eu ate agora não ligava para o que ele fazia pois havia um 
contrato consentindo tudo ,mas ele cometeu um homicídio e eu não posso falar com ele 
pois você não devia ter me contado . 
-porquê não?  
Lois suspira e fala 
-você assinou um termo de confidencialidade.  
Eu paro no tempo percebendo o quão as coisas estavam mais claras agora Lois se 
aproxima colocando o braço por cima do meu ombro querendo me confortar  
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-não se preocupe eu estou do seu la 
ele sorri para mim ,nossa ele é muito lindo 
-você ainda não comeu nada .certo? 
Eu digo que sim com a cabeça e Lois sorri e fala  
-você pode fazer doces para mim ? 
Eu sorrio para ele 
-é claro . 
Nos fomos ate a cozinha onde eu peguei os ingredientes para fazer deliciosos cupcakes  
•açúcar de confeiteiro 
•farinha de trigo 
•ovos 
•manteiga 
•leite 
•chocolate em pó 
•creme de leite  
•leite condensado 
Lois ficava me observando enquanto eu fazia o recheio de brigadeiro  
-oque foi? 
Lois fica corado e fala 
-eu sempre sonhei em chegar em casa depois do trabalho e encontrar a mulher dos meus 
sonhos cozinhando como você está fazendo agora. 
Eu fico vermelha com a declaração e me concentrei na receita ,depois de trinta minutos os 
cupcakes já estavam prontos. Lois olhou animado e perguntou 
-qual o sabor? 
-a massa é de baunilha o recheio é de brigadeiro e a cobertura de chantilly.  
Eu entrego um a Lois e ele dá uma mordida  
-mmmmm delicioso, suas mãos são mágicas.  
-obrigada. 
Eu digo um pouco sem jeito 
-bom ainda é 12:57 ,oque você quer fazer? 
Eu fico um pouco Pensativa com a pergunta afinal ainda estava chovendo e não tinha muito 
oque se fazer em casa ,Lois vendo minha indecisão ele sugere um filme e eu aceito a 
oferta. 
Fomos para a sala e colocamos um filme de terror fechamos as cortinas para dar mais 
suspense e pegamos os cupcakes para comermos enquanto assistimos ,foi uma tarde 
agradável eu me perguntava se era assim um relacionamento de verdade ,a maratona de 
filmes acabou e ainda tinha sobrado alguns cupcakes então eu os guardei na geladeira e fui 
tomar um banho ,"droga esqueci minhas roupas no quarto" me arrisco em sair do banheiro 
de toalha e bato de cara com o Lois e minha toalha quase cai no chão, mas Lois me ajuda a 
segura-la no lugar . 
-está querendo me provocar Elizabeth?  
Ele fala com um olhar sério bem próximo a mim ,sua mão está segurando a toalha contra o 
meus seios e eu estava vermelha de vergonha 
-não foi minha intenção, eu só...só esqueci de trazer as minhas roupas  
Ele sorri gentilmente e coloca a minha toalha no lugar para que ela não caia  
-bom ,então pode ir  



20 

Eu faço exatamente o'que ele mandou e vou para o meu quarto me trocar . 
Já se passaram quatro dias que Lois está aqui e ele tem sido como um príncipe para mim 
ele é doce,meigo e atencioso eu queria passar cada segundo ao seu lado. 
Lois não está em casa ele saiu para comprar morangos com chocolate para comermos 
juntos ja era 19:00 e ele não havia retornado ainda,estava chovendo. eu vou ao meu quarto 
me visto com o vestido azul que ele tinha me dado e coloco uma maquiagem para melhorar 
minha aparência eu queria que ele me achasse linda ,eu escuto a porta abrir e vou ao seu 
encontro com um sorriso estanpado 
-você demorou ,eu já estava com sauda... 
Quando vejo quem está na porta me bate um frio no estômago . Aaron estava ali de pé me 
olhando com aqueles olhos de esmeraldas me encarando como um predador.  
-essa animação toda é para mim ? 
Eu não o respondo eu ainda estava em choque pois não sabia como ele iria reagir a tudo 
isso que aconteceu durante esses quatro dias . 
Aaron se aproxima de mim e olha o colar que Lois havia me dado ele me olha com a 
expressão dura quando eu escuto a porta abrir novamente 
-cheguei ,oh Aaron você não iria voltar em duas semanas?  
Aaron o olha com um olhar dominante e responde 
-você não parece feliz com a minha volta . 
Lois percebeu o olhar gelado de Aaron e tentou disfarçar 
-claro que não meu irmão, é sempre bom ter a sua companhia ,eu fui comprar morangos 
com chocolate para Elizabeth, acredita que ela nunca comeu morangos com chocolate?  
Aaron não responde não importa o quanto Lois tente ,mas o ambiente continua pesado. 
-Aaron você está bem? 
Eu pergunto ao ver suando ele me encara uns minutos e responde 
-não, parece que eu peguei uma virose por isso voltei mais cedo da viagem.  
Lois fica com a expressão preocupada e diz 
-temos que chamar um médico então 
Aaron se recusa e diz que não é algo tão grave ,mas eu e Lois estamos preocupados e eu 
sugiro algo 
-Aaron eu tenho curso técnico de enfermagem se você quiser eu posso te tratar até você 
decidir que se vai precisar de um médico ou não.  
Aaron fez uma careta dizendo 
-já disse que não preciso de nada ,eu estou bem . 
Ele se assustou um pouco quando eu pus a mão em sua testa para sentir a sua 
temperatura 
-você não está bem Aaron,você está ardendo em febre. 
Aaron ficou corado e Lois parecia que não estava gostando da ideia ,mas Aaron precisava 
de ajuda e eu iria ajudar. 
 
 
Capítulo 07 
 
 
Aaron estava doente e eu tinha que fazer algo  
-Aaron você está um pouco molhado da chuva ,eu vou preparar um banho quente para você 
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ou o seu resfriado vai piorar. 
Eu vou em direção ao banheiro deixando Aaron na sala sem entender muita coisa. 
Preparei a água do banho de Aaron e me surpreendo com Lois entrando no banheiro e 
fechando a porta atrás de si  
-você não vai comer os morangos com chocolate?  
-Lois eu agora tenho que ajudar o Aaron ou ele vai acabar piorando . 
-porquê se importa com ele?ele te fez tão mal. 
Eu suspiro e respondo 
cheguei ,oh Aaron você não iria voltar em duas semanas?  
Aaron o olha com um olhar dominante e responde  
-depois do que você me falou sobre a infância dele eu meio  que não o culpo por ele ser 
assim.  
Eu saio do banheiro e vou avisar ao Aaron que o banho está pronto, quando vou bater na 
porta do quarto ele a abriu nos deixando cara a cara  
-e...eu só vim avisar que a água... 
-sim.obrigado 
ele sai e vai em direção do banheiro e eu vou a cozinha para fazer uma sopa com verduras 
não vejo Lois por ai acho que ele ja foi para o seu quarto, ele estava chateado com a volta 
repentina de Aaron .eu corto os legumes e coloco a sopa para cozinhar, Aaron ainda está 
no banho eu olho em volta e nao a muito oque se fazer ,mas quado eu olho para o corredor 
vejo que a porta do estúdio do Aaron está aberta então eu vou lá para ver se o Lois estava 
lá. 
Lois não estava lá ,mas eu não segurei a minha curiosidade e fui bisbilhotar o estúdio, havia 
tintas e pinçeis bem organizados e tintas e seus horríveis quadros alguns cobertos e alguns 
amostra tinha um meu ensanguentada ao lado do corpo de Keyle 
-então, oque achou do quadro? 
eu me assusto ao ver Aaron atrás de mim  
-desculpe eu estava procurando o Lois  
Aaron se aproximava lentamente como um leopardo 
-vocês estão muito próximos, não?  
Ele se aproximava cada vez mais até que ele me encurralou na parede ,se aproximou do 
meu ouvido e disse 
-vocês transaram enquanto eu estava fora? 
Eu logo coro com a pergunta e digo 
-claro que não Aaron 
ele aproxima os seus lábios dos meus a o ponto de eu poder sentir seu hálito quente em 
meu queixo 
-mas você quer transar com ele? 
Eu não consigo responder tal pergunta então tento mudar o assunto  
-vamos parar com essa brincadeira ,a sopa já está pronta vá para o quarto e eu vou servir 
para você.  
Eu saio puxando Aaron pelo braço até o seu quarto, eu o deito na cama e digo 
-vou na cozinha e já volto. 
Fui a cozinha e coloquei a sopa já pronta em um prato e voltei a o quarto do Aaron  
-você quer que eu...dê a sopa na sua boca? 
Aaron se levantou bruscamente 
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-não ! 
Ele tomou a sopa e em seguida tomou uns remédios e foi dormir, eu fiquei olhando para o 
Aaron enquanto ele dormia ele estava suave com os cabelos soltos e cílios grandes estava 
com a barba por fazer devido ao trabalho constante,ele era muito bonito Eu saio do quarto 
de Aaron e vou arrumar a cozinha, ao chegar na cozinha vejo Lois sentado comendo 
morangos com chocolate.  
-Oi,ninguém quis então tô comendo.  
Eu me sento a o seu lado e pego um morango para comer  
-eu vou comer com você.  
Nós comemos e lavamos os pratos juntos depois que tudo estava limpo fomos para a 
varanda conversar um pouco.  
-Elizabeth você já está aqui a quanto tempo? 
Eu penso um pouco e respondo 
-dois mêses, ainda faltam quatro mêses para eu sair daqui. 
Ele fica em silêncio como se estivesse pensando em algo. 
-quando o Aaron melhorar um pouco vou levar você para sair de novo . 
Eu abro um grande sorriso em ouvir isso e deito minha cabeça em seu ombro.  
Aaron via toda a cena de Lizzy e Lois no sofá e não gostou nada da situação,ele foi até o 
seu estúdio e ficou pintando a noite toda. 
Eu me levantei por volta das 6:30 am levantei e fui ver como o Aaron estava . 
-Aaron sou eu estou entrando.  
Ao entrar no quarto vejo que a cama está vazia, vou procurá-lo na sala ,mas ele não estava 
,nem na cozinha e nem no outro quarto.fui olhar o quarto do Lois ,mas lá só tinha um bilhete 
falando que ele havia ido a um encontro com os seus fãs "droga Aaron porquê você não 
deixa bilhetes como o Lois faz?" Só havia um lugar onde eu não havia procurado ,no 
estúdio.  
Eu entro no estúdio e lá estava Aaron sentado na cadeira com as roupas manchadas de 
tinta o cabelo preso em um coque que também tinha manchas de tinta e estava de óculos 
de grau.  
-Aaron como você quer melhorar se você passa a noite pintando? 
Ele estava com uma aparência péssima, estava com febre e com olheiras e estava 
Tossindo muito.  
-não me atrapalhe Lizzy eu estou expirado. 
Eu olho o que ele está pintando e eu vejo uma mulher esfaqueando um homem por trás.  
-o que esse quadro quer dizer? 
Eu pergunto e vejo Aaron se animar em falar sobre a sua pintura 
-esse quadro está falando sobre um homem que se sente traído por sua amada . 
-é muito bonito. 
Ele sorri com o meu elogio ,já fazia meses que eu não via aquele sorriso sincero com 
aquela Covinha em apenas uma de suas bochechas.  
-agora você tem que ir para o quarto você parece que piorou de ontem para hoje.  
Mesmo ele protestando eu o levo de volta a cama e quando eu meço a temperatura ele está 
com quase 40°  
-Aaron você está ardendo em febre. 
Ele faz uma cara como se não se importasse eu lhe dou uns comprimidos e ele dorme em 
seguida 



23 

-nossa você está suando muito por causa da febre. 
Eu pego um lenço e vou enxugando o suor do seu rosto 
Lois havia chegado em casa ,mas não ouviu ninguém então foi procurar Elizabeth e de fato 
ele a achou.no quarto de Aaron passando um lenço em seu rosto e o admirando como se 
ele fosse o amor da sua vida e isso o feriu muito pois ele ja estava sentindo que a amava. 
-Lizzy?Lizzy. 
Eu abro os olhos ,Aaron está me chamando.  
-sim ,oque ouve ? 
-você dormiu sentada no chão, pode ficar com dor no pescoço, vá para a sua cama . 
Eu me levantei e o observei por uns segundos,medi a sua temperatura antes de sair do 
quarto. Lois estava na sala com a expressão triste . 
-aconteceu alguma coisa ? 
-Elizabeth ,porquê se preocupa tanto com o Aaron?quando mais cedo a saúde dele voltar 
mais cedo ele vai voltar a te maltratar . 
Eu permaneço em silêncio sem saber como responder ,na verdade nem eu estava 
entendendo o porquê eu estava fazendo aquilo  
-eu acho que eu o tratar mal não vai adiantar muita coisa pois eu vou ter que cumprir o 
tempo do contrato de qualquer jeito.  
Lois passa a mão nos meus cabelos e se aproxima de mim como se fosse me beijar ,mas 
ele hesita e se afasta . 
-eu quero muito te beijar Elizabeth, mas eu prometi a você que a próxima vez você quem 
me beijaria . 
Ele se aproxima de mim e sussurra em meu ouvido 
-não me deixe esperando muito tempo. 
Eu fico vermelha ouvindo aquilo e ele sorriu para mim. 
Anoiteceu cedo por causa do temporal pesado eu fui para a varanda era umas 20:00 pm 
olhei para a chuva e fiquei pensando o porque eu me importava tanto com o Aaron era para 
eu odiar afinal ele me tratava muito mal e essas desculpas esfarrapadas que eu dava sobre 
contrato e passado não enganavam ninguém. Fechei os olhos e lembrei de quando nos 
conhecemos no café e como ele era simpático, logo em seguida nos comemos juntos na 
doceria e como ele me tratou quando me viu na chuva ,eu queria que ele fosse sempre 
assim . Sera possível? Eu estava me apaixonando pelo Aaron?! Eu me deseperei ,não 
poderia gostar de alguem como ele ,me sentei no chão da varanda e pus o rosto na mãos e 
segurei as lágrimas, eu não podia deixar ele descobrir tal coisa . 
-vai ficar ai a noite toda ? 
Eu olho para a porta e Aaron está lá de pé olhando para mim de cima para baixo . 
-você deveria estar na cama descansando.  
Eu digo enquanto me levanto . 
-eu estava entediado, vai entrar ou não?  
Eu entro e vejo Lois na sala com toda a sua alegria  
-Elizabeth vem jogar cartas comigo ,eu chamei o Aaron ,mas ele não quis . 
Eu digo que sim e me sento no sofá a sua frente e Aaron vai direto para a cozinha. 
Aaron foi para a cozinha e abriu a geladeira encontrando lá um pacote de cupcakes 
caseiros com um bilhete em cima  
Do Lois 
Aaron olhou a caligrafia e percebeu na hora que não era a caligrafia do Lois ,quem 
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escreveu só podia ser Elizabeth e provavelmente foi ela que os fez também 
"Ela fez cupcakes para ele" 
Aaron olhou aqueles doces com tanto ódio que o pôs de volta a geladeira logo antes que 
ele os esmagasse na mão. 
Aaron pegou uma xícara de café e foi ao seu estúdio, mas antes de entrar ele pode ver 
Lizzy e Lois rindo e se divertindo juntos, ele bateu a porta do estúdio com força e a trancou 
para ninguém o interromper. 
Eu percebi que Aaron estava zangado 
-Lois vamos dar uma pausa?eu vou ver se Aaron está bem. 
Lois sorri e concorda e eu vou em direção do estudio de pintura  
-Aaron você está bem? 
Ninguém responde  
-Aaron responda . 
Ninguém responde e eu começo a ficar preocupada pois ele ainda estava doente 
-AARON POR FAVOR ABRA A PORTA! 
Lois percebendo minha preocupação se levanta e vem me ajudar a chamar Aaron. 
-Aaron ,responda estamos preocupados. 
Ninguém respondia então Lois resolve arrombar a porta  
 
Capítulo 08 
 
Lois força a porta para abrir ,mas está trancada  
-AARON NÓS VAMOS ARROMBAR A PORTA! 
Diz Lois na última tentativa de fazer Aaron abrir a porta ,mas ninguém responde. Lois chuta 
a porta uma,duas e na terceira vez a porta arromba e a imagem que eu vejo é de Aaron no 
chão desmaiado com a cabeça sangramento. 
Lois e eu corremos em sua direção Lois está muito preocupado com a situação 
-IRMÃO ! AARON ACORDE ! 
eu como tinha um curso de enfermagem sabia mais ou menos o'que fazer então olhei para 
o Lois e dei as instruções 
-Lois vai pegar toalhas limpas e gelo e em seguida ligue para um médico ! 
Lois sai correndo e volta em um estante com tudo que pedi  
-aqui está ,vou ligar para o médico dele. 
Lois sai do estúdio e eu tento estancar o sangue da cabeça de Aaron, mas a ferida é 
profunda . Eu não seguro minhas lágrimas e começo a chorar nesse momento eu pude 
perceber que não era coisa da minha cabeça,  eu realmente amava o Aaron . 
Lois volta para o estúdio e eu enxugo as lágrimas antes que ele perceba  
-o médico já está vindo. 
Eu não respondo nada e Lois fica olhando Aaron com muita preocupação 
-Elizabeth, se ele morrer eu não sei o'que farei da minha vida . 
Eu encaro Lois e digo  
-ele não vai morrer Lois ,confie em mim. 
Lois está com os olhos cheios d'água, mas ouvindo aquilo ele sorri e responde 
-eu confio em você.  
Eu sorrio de volta para ele e ficamos lá com o Aaron até o médico chegar. 
Aaron abriu os olhos lentamente ,onde ele estava?estava claro e as imagens estavam 
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embaçadas. Logo sua visão foi tendo foco novamente. Ele estava em um hospital, estava 
com muita dor na cabeça e com soro no braço, mas quem estava pegando em sua mão? 
Era Lizzy,dormindo em um banco ao lado da sua maca pegando em sua mão.  
A porta se abre e Lois entrar  
-Lois oque aconteceu?  
-você desmaiou no estúdio e bateu a cabeça, Elizabeth te salvou. 
Aaron olha para Elizabeth dormindo como se estivesse muito cansada, como se estivesse 
lendo os pensamentos de Aaron Lois explica 
-ela não sai do seu lado desde que você veio para o hospital, ela nunca sai e também não 
dorme. 
-a quanto tempo eu estou aqui? 
-a três dias. 
Aaron olha para Elizabeth subitamente 
"Por que se preocupa tanto comigo?" 
Ele pensa enquanto acaricia a sua mão que está pegada na sua como se nunca mais fosse 
largá-la. 
-vou chamar o médico.  
Diz Lois saindo do quarto, Aaron tenta lembrar do que aconteceu, mas sua cabeça está 
doendo muito, ele olha novamente para Lizzy que se meche ameaçando acordar ,ela abre 
os olhos lentamente e levanta a cabeça olhando para Aaron ,ele persebe que ela tem 
chorado pois seus olhos estavam vermelhos e inchados.  
Eu abro os meus olhos e vejo Aaron já acordado eu o abraço com todas as minhas forças e 
começo a chorar 
-seu idiota ,não sabe como ficamos preocupados . 
Ele parece com tudo aquilo ,mas antes que eu possa explicar as coisa chega o médico.  
-bom dia Aaron, deu um grande susto em todas,an? 
-pare de enrolar e me explique logo o'que aconteceu. 
-Você estava com uma virose e um dos sintomas são tonturas , você ficou tonto caiu e 
bateu a cabeça em um dos seus quadros 
-ficou muito ruim? 
Aaron pergunta espantado 
-não se preocupe sua cabeça já está melhor 
-não minha cabeça seu idiota eu to falando do quadro! 
O médico olha com espanto e responde  
-está bem ,quer dizer o quadro não sujou de sangue. 
Aaron suspira aliviado e pergunta 
-quando vou poder ir para casa? 
-você pode ir hoje mesmo é claro que sua namorada vai ter que cuidar de algumas coisas 
para você 
Aaron fica vermelho e responde um pouco Áspero 
-ela não é minha namorada.  
O médico fica meio sem entender 
-Ah desculpe,eu pensei que fosse pelo jeito que ela cuidou e se preocupou com você, bom 
eu vou preecher a sua ficha para você receber alta. 
O médico sai do quarto deixando eu e Aaron sozinhos , ele fica me encarando por um 
tempo e eu evito olhar nos seus olhos pois estava com muita vergonha do que o médico 
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havia dito. 
-por que você fez tudo isso? 
Eu permaneço em silêncio quando Lois entrar  
-Aaron o médico te deu alta ,o carro está lá fora . 
Eu me levanto para sair do quarto com o Louis quando Aaron segura o meu braço 
-depois vamos terminar essa conversa. 
Eu o olho um pouco com medo dele descobrir os meus sentimentos por ele ,Aaron solta o 
meu braço e eu vou para o estacionamento com o Lois  
-Lois,se eu te falar algo você promete não dizer a ninguém?  
-claro Elizabeth.  
Eu respiro fundo e falo 
-acho que estou apaixonada pelo Aaron.  
Lois me olha surpreso e seus lindos olhos lilás enchem de água 
-como isso pode ser possível? Ele te trata como se te odiasse! Como você pode gostar de 
alguém assim?! 
Eu fico um pouco triste com a reação de Lois ,parece que eu realmente o magoei  
-eu não sei como isso é possível Lois ,mas aconteceu.  
Lois fica em silêncio e entra no carro ,eu entro logo em seguida. 
Aaron vestiu suas roupas e foi para o estacionamento encontrar com os outros quando ele 
ouviu Lizzy conversando com o Lois ,ele se esconde atrás de um carro e fica escutando a 
conversa 
"Lois ,se eu te falar algo você promete não falar para ninguém? " 
"Claro Elizabeth " 
"Acho que estou apaixonada pelo Aaron" 
Aaron ao ouvir aquilo ficou surpreso, o'que ele deveria fazer a respeito? 
Aaron bateu no vidro do carro me assustando ,Lois abriu a porta e ele sentou no banco da 
frente. Chegamos em casa e Aaron foi direto para o seu estúdio.  
-Aaron você não deveria descansar?  
Eu pergunto preocupada 
-não tenho tempo ,eu tenho que pintar. 
Ele tira as faixas da cabeça com força como se aquele corte não encomodasse. 
Eu me aproximo para ver oque ele ta pintando 
-VOCÊ NÃO CANSA DE BISBILHOTAR? ! 
Eu me assusto com o modo que ele fala comigo e saio do estúdio 
-Elizabeth, você está bem? 
Me pergunta Lois depois de ouvir a maneira que Aaron me tratou 
-sim eu estou bem ,eu já deveria estar acostumada.  
Nos vamos para sala onde vejo o notebook ligado 
-Elizabeth, eu quero te mostrar algo  
-oque é? 
Eu me sento e olho para tela onde está uma pesquisa sobre uma coisa chamada síndrome 
de Estocolmo 
Síndrome de Estocolmo ou síndrome de estocolmo é um nome normalmente dado a um 
estado psicológico particular em que uma pessoa,submetida a um tempo prolongado de 
intimidação,passa a ter simpatia até mesmo amor ou amizade perante o seu agressor. 
Eu olho para o Lois incrédula  
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-você acha que eu tenho essa síndrome?  
-só tem um jeito de saber,temos que falar com um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra.  
-acho que Aaron não irá permitir.  
Lois pensa um pouco e fala  
-eu vou dizer a um psicólogo o'que você está sentindo ,mas sem revelar sua identidade e 
quando seu contrato você poderá se consultar. 
Eu acenti com com a cabeça e o abracei, estava com esperanças que isso fosse verdade 
por quê eu não queria estar apaixonada por um homem tão cruel quanto o Aaron. 
-Ei, chiend vá para o seu quarto! 
Ao ouvir aquela voz com aquelas palavras novamente eu me estremeci  
-Aaron não precisa chamá-la assim. 
Disse Lois irritado. 
-Lois essa garota é a mesma coisa que um bichinho de estimação que compro na pet 
shop,eu estou pagando para tratá-la assim e se você não é capaz de ver ela ser tratada de 
tal maneira a saída é por ali. 
Disse Aaron apontando para a porta. Lois ao ouvir aquilo ficou ainda mais irritado ,coloquei 
a mão em seu peito e falei em seu ouvido 
-ele está certo Lois ,se acalme e ignore o'que ele diz. 
Dei um beijo em seu rosto e fui para o meu quarto, fechei a porta ,mas ainda podia ouvi-los. 
Lois ficou na sala de pé olhando para o Aaron com um sorriso triunfante no rosto 
-nossa como vocês se gostam. 
Disse Aaron com um tom de deboche e Lois abriu um sorriso safado e respondeu 
-va se acostumando por que quando esse contrato acabar eu vou pedi-la em namoro vou 
dar vários beijos naquela boquinha e vou dar uns amassos naquele corpinho e logo em 
seguida vamos fazer amor bem gostoso.  
A expressão de Aaron era de raiva ele estava pronto para explodir, mas em vez disso ele 
sorriu de volta e disse  
-faça oque quiser com ela, do jeito que ela é fácil você pode até pagar para transar com ela 
,você não viu como ela faz tudo por dinheiro?! Mas até lá ela é minha propriedade e eu me 
certificarei de torturá-la até que ela fique em pedaços.  
Eu podia ouvir tudo do meu quarto e ouvir Aaron falar aquilo me doeu na alma. 
 
Capítulo 09 
 
Eu ouvi tudo que ele disse e não pude deixar de chorar . 
-Aaron você não pode culpar todas as mulheres do mundo pelo o que a sua ma...está 
ouvindo? 
Aaron olhou para a porta do quarto de Lizzy e tinha a certeza de que ela estava chorando. 
-Aaron seu idiota ela escutou tudo! 
Lois foi ate a porta do quarto de Elizabeth e Aaron ficou parado olhando a situação ele não 
pode deixar de sentir um aperno no coração por ela  
-Elizabeth, você está bem?abra a porta ,vamos conversar.  
Aaron olhava Lois tentando confortá-la,mas não fazia nada a respeito.  
-Elizabeth abra a porta . 
Ela continuava a chorar e não respondia nada ,droga ela realmente o amava. 
-Lizzy? 
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Lois se surpreendeu com a atitude de Aaron 
-Lizzy sei que está me ouvindo. 
Ela ainda chorava então Aaron desistiu de bater na porta do seu quarto e saiu para a 
varanda enquanto Lois continuava a tentar confortá-la 
"Por que ela tinha que se apaixonar por mim? E por que fico com tanta raiva em ver o Lois 
com ela? Ela não significa nada para mim" Aaron passou a noite acordado na varanda 
tentando refletir sobre os seus sentimentos e Elizabeth passou a noite chorando em seu 
quarto. 
Quando começou a clarear o dia ,Aaron saiu da varanda e foi em direção do quarto de 
Lizzy. 
"O show tem que continuar " 
Ele bateu na porta do quarto dela tão forte que acordou Lois que estava a dormir  
-Aaron ? Oque é esse barulho todo?! 
Disse Lois irritado porque haviam lhe acordado 
-nada que diz respeito a você Lois 
Disse Aaron em tom arrogante. 
Eu estava no meu quarto na posição que passei a noite toda,sentada na porta do quarto 
chorando,  quando senti uma pancada na minha cabeça, alguém havia batido na minha 
porta com força e esse alguém era o Aaron, eu caí no chão e pude escutar a voz do Lois e 
a voz do Aaron então resolvo abrir a porta . 
-Ah acordou chiend ,vamos vá para o carro e não esqueça de por sua coleira. 
Lois fica irritado com o jeito que ele me trata ,mas eu dou um sorriso sem graça para ele 
ficar mais tranquilo, coloco minha coleira e Aaron pega a corrente e puxa com força me 
fazendo cair de joelhos no chão, quando eu tento levantar ele olha para mim e faz que não 
com o dedo 
-tsc tsc tsc ,como uma boa cadela que você é você terá que ir para o carro engatinhando.  
Eu permaneço de quatro no chão e começou a engatinhar, meu vestido não cobre minha 
calcinha, mas eu não podia me levantar ,Lois ao perceber isso ele tira a sua camisa e joga 
por cima de mim cobrindo minha bunda , Aaron se irrita com a atitude de Lois e puxa a 
minha corrente novamente me enforcando para que eu fique de pé, quando eu enfim me 
levanto Aaron rasga o meu vestido 
-VOCÊ NÃO QUER QUE ELA MOSTRE O CORPO LOIS? OLHE PARA ELA AGORA! 
Lois fica sem reação com a atitude de Aaron  
-você é um monstro Aaron! 
essas eram as únicas palavras que Lois conseguia falar, Aaron não tinha aquela expressão 
de maníaco como sempre na verdade ele parecia triste . 
-ANDE CHIEND! VÁ PARA O CARRO! 
Eu estava assustada com a situação então o obedeci depressa ,eu estava só de calcinha e 
sutiã e o que era um vestido agora eram trapos ,Aaron entrou no carro em seguida ,não 
falou uma palavra nós fomos de carro até o topo de uma montanha  
-saia do carro! 
Assim eu o fiz ,estava frio e eu estava com pouca roupa não estava chovendo nem nevando 
,ainda bem . 
-pegue amarre isso na sua cintura.  
Disse Aaron enquanto me entregava uma corda  
Eu amarrei em mim e perguntei 
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-pronto,oque eu faço agora? 
-vá até a ponta do penhasco.  
Eu o olhei incrédula  
-não Aaron por favor não, eu faço qualquer outra coisa,mas por favor não me mande fazer 
isso.  
Eu me ajoelhei em seus pés e implorei enquanto chorava. 
-por favor, não me mande fazer isso. 
Aaron me olhou com uma expressão triste suspirou e disse baixinho 
-eu não tenho escolha Lizzy e nem você tem, vá para a ponta do penhasco. 
Eu fico sem ação e vejo que vou ter que fazer isso , vou até a ponta e Aaron fica segurando 
a corda que está amarrada a minha cintura, com uma mão ele tira várias fotos minhas 
,depois de uns minutos ele diz. 
-já é o suficiente, pode sair daí 
quando eu vou sair da ponta do penhasco o chão começa a ceder e eu me vejo caindo , 
Aaron puxa a corda com força me fazendo ir na sua direção.  
Eu caí em cima de Aaron machuquei meu pé, eu podia senti-lo doer ,mas naquele momento 
eu estava muito apavorada para perceber. 
Voltamos para casa e Aaron me carregou nos braços até a sala ,ele me pôs no sofá e foi 
direto para o estúdio 
Lois ao me ver chorando e tremendo no sofá vai até o meu encontro 
-Elizabeth, oque aconteceu? 
-eu...eu quase...quase ,penhasco... 
Eu não conseguia juntar uma frase ,estava em estado de choque, Louis pegou um lençol e 
me cobriu 
-seu tornozelo,acho que está torcido, vou pegar gelo e um copo de água para você.  
Ele vai até a cozinha e logo em seguida volta com gelo e água, eu bebo a água enquanto 
ele põe gelo no meu tornozelo  
-agora que está mais calma me conte o que aconteceu?  
-o Aaron ele me pediu para ficar na ponta de um penhasco com uma corda amarrada em 
minha cintura, mas o chão cedeu e eu quase cai, foi assim que eu torci o tornozelo. 
Lois ficou me olhando com um olhar de raiva 
-ainda gosta de um homem assim?! 
Eu o olho com um olhar de culpa pois eu ainda gostava do Aaron, mas eu queria muito 
odiá-lo . 
-me desculpe Elizabeth, eu sei que você está passando por um momento difícil, eu vou 
preparar a água para você tomar banho e pedir alguma coisa para você comer 
ele me deixou na banheira ainda de calcinha e sutiã pois não teve coragem de me ver nua 
,ele era muito gentil, eu tirei minhas peças íntimas e tomei meu banho quando abri os olhos 
vi que a água da banheira estava cheia de sangue, na hora pensei que fosse sangue 
menstrual, mas vi que o sangue vinha de um longo corte na minha cintura causado pela 
corda. 
-LOIS!LOIS! 
A porta se abre ,mas não era o Lois ,era o Aaron 
-Lizzy!o'que aconteceu com você?  
Eu surto com raiva e jogo o'que eu vejo pela frente no Aaron, 
shampoo,condicionador,sabonete,escova de unhas e etc... 



30 

-SAI DAQUI ! EU NÃO QUERO TE VER NUNCA MAIS,SAI DAQUI SAIII! 
Lois chega na porta e vê a cena surpreso,mas daí ele vê o sangue na banheira e corre para 
me cobrir com a toalha. 
-Elizabeth !meu Deus, vamos se cubra vou tirá-la dali. 
Aaron assiste a cena perplexo. 
Lois me leva para o seu quarto e me deita em sua cama. 
-eu vou até o seu quarto pegar uma roupas para você, não tente se levantar.  
Ele sai do quarto e eu fico na cama ,minha cintura ainda está sangrando e eu aperto a 
toalha para tentar parar o sangramento logo chega Lois com roupas e curativos 
-bom ,eu não sou formado em técnico de enfermagem como você, mas darei o meu melhor.  
Ele me cobre com um lençol, mas deixa a minha cintura amostra para fazer o curativo, ficou 
um pouco mal feito,mas estancou o sangue, logo em seguida ele me deu minhas roupas 
para vestir e se virou de costas para me dar privacidade.  
-já me vesti,obrigada,pode me deixar na sala? 
-claro. 
Lois me pega nos braços e me senta no sofá 
-então oque vai fazer agora ? 
Lois me pergunta  
-eu vou embora Lois. 
Ele fica surpreso com o'que eu falo 
-mas ainda faltam dois meses para o contra... 
Eu o interrompo 
-eu não me importo mais com esse contrato,ir para a cadeia com certeza é melhor do que 
viver aqui! 
Aaron fica em pé na sala ouvindo tudo sem dizer uma palavra. 
-tem certeza disso Elizabeth?  
Eu olho para Aaron com os olhos cheios de lágrimas esperando que ele me pedisse para 
ficar ,mas ele não o fez . 
-seu idiota, francês idiota.  
Eu digo enquanto choro ,Lois fica me olhando sem saber o'que fazer e Aaron parece uma 
rocha intacta,Lois olha para ele irritado e fala 
-IDIOTA MESMO ,O QUE ACONTECEU NO SEU PASSADO NÃO É CULPA DELA! 
Aaron ainda se mantém frio como um iceberg ,Lois fica cada vez mais irritado e dá um soco 
no rosto de Aaron . 
-LOIS! 
Eu eu grito assustada com a situação,Aaron revida derrubando Lois no chão e dando 
múltiplos socos em seu rosto,eu me levanto e chego perto de Aaron para fazê-lo parar ,mas 
ele acerta o cotovelo em meu nariz o quebrando-o. 
-Lizzy!oh Lizzy me desculpe! 
Eu permaneço caída no chão enquanto Aaron tenta parar o sangramento,de repente eu 
apago. 
 
Capítulo 10 
 
Eu acordo e me vejo em meu quarto, meu rosto dói eu tento me levantar ,mas tudo está 
girando. 
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"Definitivamente ela não tem essa síndrome, ela realmente gosta de você " 
"Por que diz isso? " 
Essa era a voz de Aaron?  
"Por que quem tem essa síndrome, não vê o quanto o seu agressor faz mal a você, ela não, 
ela sabe o mal que você fez nela tanto que ela queria ir embora " 
De quem era essa voz? 
Eu me sento na cama e fico tentando por as coisas em ordem ,Aaron e Lois estavam 
brigando, meu Deus, o Lois deve esta machucado!eu me levanto segurando nos móveis 
para não cair saiu do quarto e me bate uma tontura quando me vejo caindo no chão alguem 
me segura, mas quem? 
Quando eu olho para cima é o Aaron me segurando. 
-me solte eu não quero que você encoste em mim. 
Eu digo sem forças para sair daqueles braços.  
-Lizzy não seja teimosa!você mal não  pode ficar em pé. 
-graças a você.  
Eu digo enquanto ele me põe no sofá, logo em seguida chega Lois com o rosto vermelho e 
um corte no labio 
-Lois!você está bem? 
Eu pergunto feliz em velo 
-estou Elizabeth.  
Aaron fica em pé como sempre nos encarando como se fosse o rei do mundo, ele estava 
apenas com um corte na sobrancelha. 
-Lizzy você vai se recuperar aqui,depois que estiver saudável poderá ir para onde quiser. 
Eu me surpreendo com a sua atitude 
-mas e o contrato?  
-não importa mais. 
Eu fico sem ação e Lois se senta ao meu lado e diz 
-não se preocupe Elizabeth, Aaron irá pagar o dinheiro que prometeu a você.  
Eu permaneço em silêncio quando persebo que tem umas malas no canto da sala 
-de quem é essas malas? 
Lois me olha sem jeito e diz 
-são minhas, eu estou indo embora. 
-porquê?  
Eu digo com o coração apertado 
-eu tenho um novo papel em um filme e eu preciso voltar para o meu apartamento, mas eu 
vou estar sempre te visitar.  
-e quando você vai? 
-vou amanhã cedo.  
Passei a noite com o Louis assistindo filmes,conversando e jogando cartas,quis aproveitar o 
Máximo possível a sua companhia pois sei que ele iria embora e eu iria ficar com o Aaron 
em casa,eu não conseguia pensar em nada pior que isso. 
O dia amanheceu com uma forte nevasca e eu ainda não conseguia andar ,a casa cheirava 
a cafe,eu me levantei e tentei andar me segurando nas paredes ,Aaron veio ate o meu 
quarto e me ajudou a chegar ate a cozinha 
-bom dia Lizzy 
Eu me mantive em silêncio 
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-nós vamos ter que conviver juntos até você se recuperar então eu sugiro que nos deixemos 
essa convivência o mais agradável possível. 
-para você é fácil, não é você que está mancando em um pé só.  
Aaron suspira como se estivesse sentido uma grande culpa 
-eu sei Lizzy ,mas eu prometo não fazer nada para magoa-la de novo, na verdade coloca-la 
no penhasco foi muito difícil para mim também.  
Ele me senta em uma cadeira na cozinha e põe o meu pé em um banco para que eu tenha 
mais conforto e depois vai para o fogão como se estivesse querendo fugir do assunto.  
-como assim foi difícil para você ? 
Aaron prende os cabelos em um coque e explica. 
-eu sou francês Lizzy,nós acreditamos muito na idéia do amor ,é meio que eu ouvi sua 
conversa com o Lois no estacionamento e eu não sou do tipo de homem que fere os 
sentimentos de uma mulher 
-espera aí , você ouviu eu falando para o Lois que eu...? Não eu não te amo ,o Lois falou 
algo sobre uma síndrome do não sei do que… 
Aaron me interrompe 
-eu já falei com uma psicóloga e ela me disse que você não tem essa síndrome.  
Eu fico surpresa com as palavras dele ,como eu poderia amar alguém assim?,Aaron se 
aproxima de mim e passa a mão em meu rosto. 
-oque eu fiz com você não tem perdão, eu nunca quis magoar seus sentimentos dessa 
maneira ,as coisas só saíram um pouco do controle. 
Eu o olhei incrédula e afastei sua mão de mim  
-"saíram um pouco do controle"? Você matou uma pessoa! 
-a morte de Kyle tem muito mais por trás do que você viu ,e eu já resolvi isso na polícia 
eu olho para ele com um olhar de nojo 
-oque você fez? Subornou o juiz e foi embora?  
Ele sorri para mim e fala 
-exatamente, eu sei as leis são uma porcaria.  
Ele me serve panquecas e café e senta na mesa comigo 
-Lois disse que sua mãe... 
-Lois fala demais.  
Aaron não parece que está afim de conversar sobre o assunto 
-eu só gostaria de saber um pouco mais sobre você,uma hora você é frio comigo e outra 
hora você é uma pessoa doce e amável.  
Aaron fica vermelho com o'que eu falo  
-bom,minha mãe me torturava quando eu era pequeno,ela era uma viciada em heroína e 
quando ela usava drogas ficava muito violenta,então eu comecei a fazer rabiscos do que ela 
fazia comigo e as pessoas gostaram então eu comecei a vender os desenhos.  
-as pessoas gostavam desse tipo de coisa ? 
Aaron morde uma torrada põe uma mecha do cabelo para trás e fala 
-Lizzy ,as pessoas são muito sádicas ,quando a mãe de Lois me adotou ela comprou tinta e 
pincéis então eu comecei a pintar quadros de mulheres sofrendo e fizeram sucesso na 
França e em pouco tempo fizeram sucesso no mundo todo. 
Eu fiquei o olhando sem saber oque dizer ,dai ele pegou o celular e digitou alguma coisa 
depois virou a tela para mim. 
-esses quadros aqui são de um pintor que só fazia paisagens bonitas ,ele nunca teve 
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sucesso com esse tipo de pintura,mas quando ele começou a fazer quadros de crianças 
tristes ele fez sucesso no mundo inteiro,logo depois ele disse que ele havia assassinado 
todas essas crianças.  
Eu olho para os quadros e só tem crianças tristes e algumas estavam com as pupilas 
dilatadas como se já estavam mortas quando ele pintou,eu coloco a mão na boca chocada 
e digo 
-meus Deus ,isso é doentio . 
Aaron põe o celular no bolso e fala 
-a sociedade é doente Lizzy,pode apostar que todo esse sofrimento que você passou,vai 
aparecer algum magnata rico e vai comprá-lo por 50.000.00 
Eu quase engasgo com a panqueca 
-50.000.00! 
Aaron ri da minha reação e concorda com a cabeça 
-nossa Aaron, isso é muito dinheiro.  
Aaron se sente orgulhoso por seus quadros valerem tanto,mas tenta mudar de assunto 
-então já descobriu tudo que queria sobre mim? 
Eu faço uma cara como se estivesse pensando e respondo 
-sei que você é uma pessoa traumatizada pela sua mãe e desconta seus traumas e suas 
frustrações em quadros de mulheres sofrendo,eu quase que compreendo o porque faz isso. 
Aaron sorri ,pega os pratos e leva para a pia . 
-não sabia que também tem curso de psicologia.  
Eu sorriu com o seu comentário e falo 
-não precisa ser um psicólogo para ver isso. 
Aaron lava a louça e depois vai para o seu quarto,mas logo em seguida volta com um 
presente 
-esse é pra você 
eu o olhei surpresa e abro o presente, um vestido rosa um pouco decotado ,mas não 
muito,ele tinha Alças finas e era um pouco justo  
-porque você está me dando isso? 
-eu quero me redimir com você.  
Eu o olho um pouco confusa e um pouco com raiva 
-e você acha que pode se redimir com um vestido?  
Aaron me encara e responde  
-Ei, tudo que eu falei foi parte do contrato e eu nunca quis agredi-la fisicamente e quando eu 
o fiz eu mesmo lhe tratei. 
Eu abaixo a cabeça e reflito "ele está certo,eu que assinei um contrato com uma pessoa 
que eu mal conhecia"  
-obrigada pelo vestido. 
Eu falei quase sussurrando, eu ainda tinha um pouco de orgulho.  
Aaron sorri para mim e fala 
-você vai usar esse vestido hoje ,vamos sair para passear um pouco.  
-eu ainda não consigo andar direito.  
-isso não será um empecilho 
Eu fico um pouco confusa, mas o'que poderia fazer ,eu vesti o vestido e amarrei o cabelo 
em um coque alto.  
Aaron pôs as mãos em meus olhos tapando-os ,andamos um pouco pela casa quando ele 
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parou. 
-agora você pode olhar. 
Ele tira as mãos dos meus olhos e eu vejo algo surpreendente ,era lindo era algo que eu 
nunca pensei que Aaron gostasse. 
 
Capítulo 11 
 
Ele tirou as mãos dos meus olhos e eu vi uma coisa que nunca pensei que Aaron gostasse 
Era uma estufa com vários tipos de plantas várias rosas,orquídeas, flores ,plantas 
Medicinais 
-nossa Aaron isso é lindo,eu não sabia que você plantava.  
Ele me ajuda a andar me levando para dentro da estufa  
-esses são meus favoritos 
-cactos ?porque cactos? 
Aaron faz que não com a cabeça como um gesto de desaprovação e me explica enquanto 
me sentava em uma cadeira 
-cactos são plantas que conseguem resistir ao calor eles não tem a beleza das orquídeas e 
nem o perfume das rosas e mesmo com seu corpo coberto de espinhos ele ainda nascem 
flores. 
Eu olho para o Aaron surpresa 
-nossa Aaron, você é sensível.  
Aaron me olha com uma expressão divertida ,mas um pouco sem jeito 
-eu sou um artista, eu tenho que ser sensível.  
Nós rimos e cuidamos das suas plantas ,foi um dia agradável apesar de tudo .eu ainda me 
perguntava se o Aaron era assim ou ele só estava me tratando desse porque logo eu iria 
embora.  
Escureceu rápido e eu estava na sala quando Aaron pareceu 
-você quer tomar um banho agora ? 
Eu acenti com a cabeça e ele me põe no colo e me leva para o banheiro,ele me deixa em 
pé, mas ainda me segurando para eu não forçar meu tornozelo 
-já é hora de tirar esse curativo do seu nariz 
ele tira o curativo e olha como está o ferimento 
-me desculpe Lizzy ,foi sem querer mesmo,você não faz ideia de como eu me arrependo. 
-tudo bem ,eu sei que não foi de propósito 
Aaron continua com um ar de culpa ,ele tirou o meu vestido . 
-você prefere tirar as peças íntimas? Ou quer que eu tire? 
Eu fico sem responder e Aaron se diverte com a minha reação 
-você está pensando no assunto?  
-não, eu tiro a roupa sozinha. 
Aaron dar risada e sai do banheiro, eu tomo o meu banho e me enrolo com a toalha 
,quando eu abro a porta do banheiro Aaron está me esperando  
-sabia que você não iria me pedir ajuda 
Ele me põe nos braços e me leva para o meu quarto  
-aqui está as suas roupas de cama ,eu acho que vou te vestir agora . 
Eu fico vermelha com a ideia 
-não precisa... 
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Aaron se aproxima de mim ,sua testa toca na minha e eu posso sentir sua respiração 
-oque você tem que me atrai tanto? 
Ele sussurra em meu ouvido ,seus cabelos caem sobre o meu rosto e eu posso sentir o seu 
perfume ,ele se aproximou e encostou os seus lábios nos meus,minha vontade era de puxar 
os seus cabelos e beija-lo com todo o amor que eu tinha ,mas ao invés disso eu o empurrei 
lentamente 
-desculpe, eu não posso. 
Aaron se afasta e diz 
-incroayable,cher. 
Ele sai do quarto me deixando sozinha.  
Eu estou deitada na cama ,olho para o relógio e já passa da meia noite eu me levanto e 
ando segurando nas paredes ,passo pelo quarto de Aaron que está com a porta fechada ,eu 
vou até o estúdio de pintura e as luzes estão acesas mas não a ninguém lá ,eu olho os 
quadros e a outro quadro meu ,no mar congelado, eu me entristeço ao ver aquilo ,tem um 
quadro coberto então eu tiro o lençol que está em cima e vejo que é outro quadro meu no 
penhasco, e a outro encostado no canto sou eu chorando enquanto me olho no espelho  
-ta fazendo oque aqui? 
Diz Aaron com uma caneca de café na mão 
-eu...eu estou sem sono  
Aaron pega um banco e me ajuda sentar 
-você não pode se esforçar assim. 
Ele senta em outro banco e dar os retoques finais em seu quadro,ele para de pintar e olha 
para mim  
-Lizzy ponha as suas mãos para cima  
E assim eu o faço, seus olhos ficaram em um tom tão verde que parecia as folhas da 
primavera,ele pega uma tela em branco suas tintas e fica em frente a mim ,ele posiciona 
minhas mãos como ele quer que elas fiquem e sussurra perto dos meus lábios 
-não se mexa. 
Eu fico parada enquanto ele pinta,seu rosto ficou sério e seus olhos atentos uma mecha do 
seu cabelo caia sobre o seu olho e ele sujava-a de tinta tentando tirá-la depois de duas 
horas assim ele disse 
-hora do lanche. 
-já acabou 
Aaron sorri e fala  
-não, uma obra de arte leva tempo 
ele me põe nos braços e eu encosto em seu peito e sinto o seu calor ,ele só vestia uma 
calça pijama e meias,fomos para a cozinha onde ele me sentou em uma cadeira  
-vai querer comer oque ,doce ou salgado? 
-salgado 
Aaron sorri e fala 
-prefiro doce  
Ele me entrega um pacote de batatinhas ele abriu a geladeira e tirou o pacote de cupcakes 
do Louis e deu uma mordida em um 
-são ótimos 
-já estão velhos 
eu digo 
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-mas são bons  
Depois que comemos ele pega outra caneca de café e bebê depois voltamos para o estúdio 
onde ele me posicionar novamente e volta a pintar. 
-quem é você?  
Eu pergunto enquanto Aaron me pinta 
-de novo ? 
Ele me responde e eu insisto na pergunta 
-você é o Aaron de uma semana atrás ?ou é o Aaron de agora?  
-eu sou quem você está vendo. 
Eu sorrio sem jeito pois sua resposta me agradava  
-acabei ,está cansada de ficar assim?  
Eu acenti e ele me colocou nos braços novamente 
-está com sono? 
Eu digo que não, mas ele me leva para o quarto mesmo assim,me deita na cama e liga a tv 
-quer que eu deixe em qual canal? 
-Aaron você...você pode deitar aqui comigo? 
Aaron fica em pé um pouco confuso ,mas depois deita do meu lado, eu coloco a cabeça em 
seu peito e ficamos assistindo ,eu estico braço para perto do seu rosto e ele se assusta  
-tem tinta no seu cabelo 
Eu tiro a tinta e ele segura a minha mão 
-o que você quer com isso? me pedindo para ficar na cama com você, passando a mão no 
meu cabelo. 
Eu o respondo 
-você sabe que eu te amo. 
Aaron toca meu rosto e se aproxima da minha orelha, ele morde e desce beijando o meu 
pescoço logo em seguida ele beija meus lábios, foi um beijo delicado e suave,meu corpo 
todo se aqueceu ,eu queria tocar nele ,mas ele segurava minhas mãos com força, entre 
minhas pernas latejava, eu o queria e queria muito ,ele se afastou de mim  
-como você pode amar alguém como eu? 
Eu estava envergonhada ,ele não queria?meus olhos encheram de lágrimas.  
-eu não sei como ,mas eu amo e saber que você não me ama ou nem se quer me deseja 
me dói muito. 
Aaron me olha como me olhava para pintar os quadros,mas o motivo agora é bem diferente 
-eu te desejo muito. 
Ele se aproxima do meu ouvido e sussurra 
-je voulais te coucher sur ce lit et t'aimer de toutes les manieres,mas eu prometi que não iria 
mais te magoar e se eu fizer isso você vai ficar ainda mais magoada. 
Ele beija a minha bochecha e sai do quarto.  
O dia clareou ,mas eu não havia dormido a noite toda 
Levantei ,meu tornozelo estava melhor, mas ainda doía muito, fui mancando até a cozinha. 
Aaron não estava lá fui até a sala e Aaron também não estava lá então fui até o seu quarto 
e Aaron também não estava lá "será que eu estraguei tudo ontem a noite" fui ao banheiro 
tomar um banho ,fiquei bastante tempo no chuveiro tentando entender meus sentimentos 
"eu ainda o amo ,mas ele não me ama" "ele é um assassino psicopata " me levantei da 
banheira e me enrolei com a toalha "deixe de ser ridícula, ninguém morre de amor ,eu vou 
embora com o tempo vou esquecê-lo" saio do banheiro e vejo Aaron carregando caixas 
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enormes 
-você não estava aqui . 
-é eu precisava comprar umas coisas 
Ele parecia um pouco envergonhado ,eu fui para o meu quarto me vestir e ele continuou a 
fazer o'que estava fazendo. 
Aaron passou o dia no seu estúdio ele disse que não iria almoçar pois estava muito 
ocupado, sua exposição estava chegando e ele tinha muito oque fazer então eu resolvi ir a 
cozinha procurar algo para comer, abri a geladeira vi cupcakes no pacote que eu havia 
guardado para o Lois "ue ,Aaron não comeu todos" eu penso um pouco e resolvi fazer 
cupcakes para Aaron também, fiz a massa a cobertura e em meia hora já havia cupcakes 
prontos ,fiz café e os levei para o estúdio para entregá-los a Aaron.  
-Aaron? Posso entrar?  
-NÃO !espere um minuto 
eu esperei e em pouco tempo ele abriu a porta  
-oque? 
-eu fiz cupcakes para você.  
Ele olhou a bandeja que eu trazia e sorriu 
-obrigado, vou comê-los na sala 
Ele fechou a porta atrás de si impedindo de eu ver o'que havia lá ,fomos para a sala e nos 
sentamos no sofá 
-seu tornozelo está melhor?  
Aaron me perguntava entre mordidas  
-sim ,eu consigo andar sozinha agora ,apenas mancando um pouco 
Aaron fica sério e fala 
-isso quer dizer que logo você vai embora.  
Eu fico em silêncio sobre isso então Aaron fala 
-eu vou ter que sair daqui a pouco,sabe fazer uns preparativos e comprar umas coisas.  
-tudo bem posso ficar sozinha 
Aaron assentiu com a cabeça se levantou e foi para o seu estúdio novamente 
 
Capítulo 12 
 
Era por volta das 17:00 pm da tarde e Aaron já havia saído fui até o banheiro quando senti 
uma pontada no meu tornozelo e cai de costas no chão, logo ouvi a porta abrindo e Lois 
entra para a minha surpresa 
-Elizabeth? Você está bem? 
Ele me ajuda a levantar 
-estou sim Lois ,acho que forcei muito o meu tornozelo.  
Ele me leva para dentro do banheiro  
-então...consegue ficar aqui sozinha  
Eu digo que sim ,mas Lois está vendo que não é verdade então ele fica comigo,ele vira de 
costas para não me ver fazendo xixi ,mas ele ainda escuta tudo 
-Elizabeth, onde está o Aaron?  
Eu me levanto e me enxugo 
-ele disse que precisava comprar umas coisas. 
Eu me visto e toco o seu ombro para que ele saiba que já pode olhar 
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-sim,acho que vou esperar por ele  
Diz Lois enquanto me ajuda me levando para a sala,nos sentamos no sofá e eu pergunto 
-como vai o filme que você irá fazer?  
Lois fica em silêncio e depois responde 
-eu não vou fazer filme nenhum, depois que eu ouvi de uma psicóloga que você realmente 
amava o Aaron ,eu quis me afastar. 
Eu o olho surpresa ,nossa ele realmente gostava de mim?  
-Lois ,você é uma pessoa tão incrível, eu queria muito... 
Lois me interrompe 
-queria o'que ?se apaixonar por mim?você se sente confiante que um dia possa mesmo me 
amar?  
Eu permaneço em silêncio, quando Lois se aproxima de mim  
-Elizabeth, o Aaron não pode te dar oque eu posso, eu realmente te amo e nunca te faria 
chorar . 
Ele toca a minha bochecha e desce o polegar para o meu lábio 
-você tem que pensar no que realmente vai te fazer feliz. 
Ele me beija e eu correspondo a esse beijo ,foi um beijo quente e intenso como se 
estivéssemos com sede um do outro,ele me deita no sofá e continua me beijando seus 
lábios descem pelo meu pescoço e morde a minha orelha e no mesmo momento eu lembrei 
do Aaron na noite passada"tire isso da cabeça, não é hora de pensar nele" as mão de Lois 
dançavam em meu corpo e eu pegava em seus cabelos, quando eu tento entrelaçar minhas 
pernas em sua cintura sinto uma dor aguda em meu tornozelo 
-aiiii 
Lois no mesmo instante se afasta  
-qual o problema?  
Eu sorriu com dor e sem graça 
-machuquei meu tornozelo 
Lois me olha com ternura e vai olhar meu tornozelo machucado 
-oque você esta fazendo aqui?! 
Aaron estava na porta olhando para Lois com aqueles olhos implacáveis ,Lois se levanta e 
não se intimida com a sua presença 
-eu vim ver você, mas você não estava então eu resolvi esperar 
Aaron poe as compras no chão e o chama para o seu estúdio e lá eles ficam  
Eu fiquei na sala pensando em tudo que havia acontecido "será que eu deveria ficar com o 
Lois? Será que um dia eu vou aquecer o Aaron? " 
Eles voltaram e Aaron não estava muito feliz. 
 
Aaron já havia feito suas compras e tinha pegado o carro no estacionamento para ir para 
casa ,a noite passada não saia da sua cabeça "eu estou sentindo uma forte atração por ela 
e sinto ciúmes quando o Lois está por perto, acho que estou gostando dela,mas não posso 
ficar com ela ,ela não merece alguém como eu" Aaron chegou em casa e abriu a porta e viu 
Lois ajoelhado sorrindo para Izzy e ela sorria de volta 
-oque você esta fazendo aqui? 
Lois se levanta e o encara ,seu coração estava acelerado ele queria bater no Lois ,estava 
com muita raiva. Lois fala que quer falar com com o Aaron então ele o chama para o seu 
estúdio para conversarem lá  
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-Aaron eu vim saber quando é o dia da sua exposição.  
-próxima semana,você vai estar lá? 
Lois sorri e fala 
-é claro irmão, o'que aconteceu não interfere na nossa amizade ,todos os irmãos 
brigam,mas eu queria falar que Elizabeth e eu... 
Aaron fica tenso 
-oque? 
-nós...nos beijamos no sofá, pouco antes de você chegar  
Aaron fica furioso ao ouvir isso, mas não se deixa perder o controle 
-que coisa,nos beijamos a noite passada. 
Lois fica confiante e diz 
-seja quem for que ela vai escolher,não vamos ficar com raiva um do outro. 
Os dois apertam as mãos e saem do estúdio.  
Aaron quando saiu do estúdio não estava muito feliz ele me olhou com um olhar de 
decepção e Lois se despediu de mim com um beijo na minha testa e foi embora 
-Aaron?aconteceu al… 
Aaron me interrompe 
-porque mentiu ?o'que você ganha com esses joguinhos?  
-do que você está falando? 
Eu pergunto com medo dele me tratar como antes,Aaron me olha com um olhar gelado 
-você disse ontem que me amava... 
Eu o interrompo  
-e eu o amo! 
-MAS!você beijou o Lois hoje. 
Nesse momento eu congelo e fico sem saber oque dizer  
-você mentiu ,você não me ama. 
Eu não percebo quando as lágrimas começam a cair 
-Aaron, eu te amo, mas você não me ama e nem se quer me toca ,eu pensei em dar uma 
chance ao Lois pois ele sim me ama. 
Aaron fica surpreso com tudo que eu falo e responde 
-você...acha que um dia vai amá-lo? 
Eu abaixo a cabeça, finalmente nossos nervos se acalmaram 
-eu QUERO amar ele . 
Aaron fica triste em ouvir isso e apenas assentiu com a cabeça e foi embora eu fiquei na 
sala refletindo sobre oque tinha acontecido 
Eu estava dormindo quando ouvi um barulho na cozinha me levantei e fui até lá 
Aaron estava na cozinha estava bêbado ,estava com os cabelos compridos no rosto e se 
segurando para não cair  
-senhorita Elizabeth , quer um pouco? 
Disse Aaron me entregando um copo de whisky 
-eu não bebo Aaron, o'que você está fazendo? Você deveria estar se concentrando na sua 
exposição.  
Aaron faz uma careta e tenta andar até a sala,ele tomba ,mas eu o seguro 
-vem cá ,eu te ajudo. 
Eu coloco o braço dele por cima do meu ombro,eu não aguento com seu peso, mas eu o 
ajudo com o equilíbrio 
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eu o coloco no sofá ,mas quando vou sair ele me puxa e me faz sentar em seu colo 
-não achou que ia escapar de mim,não é Lizzy? 
-Aaron você está bêbado, não faça nada que possa se arrepender depois. 
Eu digo toda vermelha com a sua atitude,ele se aproxima do meu ouvido ele afasta o meu 
cabelo do ombro e fala em meu ouvido 
-você não quer ?cher 
Eu me mantenho imóvel e ele passa a mão nas minhas costas e vai em direção a os meus 
seios 
-Aaron não... 
-shhhh cher . 
Eu me levantei bruscamente 
-Aaron você está bêbado.  
Ele joga a cabeça para trás e fica fazendo pirraça, eu tiro a sua camisa e o levo para o 
banheiro ,Eu me ajoelhei e abri o seu zíper 
-agora você está falando a minha língua, cher 
Eu abaixei suas calças e levanto revirando os olhos 
-não seja bobo,eu vou te dar um banho. 
-je pensais que tu sucais mon pote jusqu'à ce que je vienne à votre visage 
Eu o coloco no chuveiro ainda de cueca  
-você sabe que eu não entendi uma palavra do que você falou 
-oh mon cher é melhor não entender. 
Aaron senta no chão do chuveiro enquanto a água cai no seu rosto 
-Lizzy ,você está mudando o meu jeito. 
Eu o olhei surpresa 
-oque você quer dizer com isso? 
Eu pergunto tirando o cabelo do seu rosto 
-eu fico com raiva em saber que você e o Lois estão se dando bem e eu fico com raiva só 
em ver vocês dois juntos, eu não sei oque está acontecendo comigo. 
Eu suspiro e passo a mão em seu rosto  
-você está bêbado demais para me dizer coisas assim 
Eu o levanto e coloco um roupão em seu ombros. 
-vamos ,vou te fazer um café 
eu o deito na cama e vou até o seu guarda roupas para lhe dar um par de roupas 
limpas,mas quando me viro ele já está adormecido, eu me deito ao seu lado e passo a mão 
em seus cabelos  
-você é tão lindo seu francês idiota.  
Eu digo enquanto acaricio o seu rosto sem eu perceber acabo dormindo ao seu lado.  
 O dia havia clareado e eu me levanto "droga,eu dormi na cama dele?e com ele?" Aaron 
também acorda 
-Notre mal de tête,je me sens qualque chose est arrié hier,mais je ne me souviens pas ce 
que c'était. 
Eu o olho sem entender oque ele falou e quando ele me vê faz uma expressão de espanto 
-oque você falou? 
Eu pergunto vermelha. 
-Lizzy?que fais-tu ici? Avons-nous eu des Relations sexuellies? 
Eu continuo sem entender até que eu percebo que ,ele está só de cueca e acordou comigo 
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em sua cama e com a sua expressão dava para ver que ele não lembrava de muita coisa 
-Aaron eu não falo francês.  
-sim,é mesmo. Nós não fizemos nada ou fizemos?  
Eu me levanto em um pulo 
-não, claro que não eu sou...você estava bêbado então eu te levei para o banheiro e você 
acabou dormindo antes de vestir as roupas e eu acabei dormindo também.  
Aaron parece lembrar melhor das coisas agora 
-é verdade ,desculpe ter te dado trabalho.  
-está tudo bem,bom eu vou fazer café.  
Eu saí do quarto deixando Aaron na cama um pouco confuso,vou para cozinha fazer um 
café e procuro uns remédios para dor de cabeça pois sabia que Aaron estaria com uma 
forte ressaca 
-você a cada dia parece mais linda. 
Eu olho para trás e vejo Lois sorrindo na porta da cozinha eu corro e vou abraçá-lo  
-nossa,seu tornozelo parece melhor.  
Eu sorrio para ele  
-ainda dói um pouco, mas está bem melhor ,logo vou poder ir para casa. 
Lois toca minha bochecha e se aproxima como se fosse me beijar,mas Aaron aparece na 
cozinha apenas de bermuda e com os cabelos bagunçados.  
-que ressaca.  
-bebeu ontem irmão?  
Aaron faz uma careta para Lois confirmando a pergunta Lois se diverte com a cara do 
irmão.  
-veio fazer oque aqui? 
Aaron pergunta 
-vim dar em cima de Elizabeth.  
Diz Lois piscando para mim e eu fico vermelha,Aaron dá de ombros e senta no banco do 
balcão da cozinha 
-hoje vou passar do dia no meu estúdio, espero que isso não estrague os seus planos 
Diz Aaron enquanto prende o cabelo ,eu fico vermelha e tento explicar 
-não vamos fazer nada demais. 
Lois ao ouvir isso fala 
-Ah que pena ,eu tinha um monte de ideias demais na cabeça.  
Eu saio da cozinha correndo com aquele comentário deixando Lois sorrindo para trás 
 
Capítulo 13 
 
Aaron passou a maior parte da manhã enrolando para não trabalhar em seus quadros e eu 
passei a manhã na cozinha fazendo doces e aguentando as provocações de Lois 
-Ei Lizzy?tem café aí? 
Aaron pergunta com uma tremenda cara de preguiça 
-tem. 
Eu sirvo para ele em uma caneca grande ,ele senta na cadeira e bebe o café 
-Aaron você não deveria trabalhar no estúdio?  
Eu pergunto enquanto mexo o recheio de brigadeiro 
-daqui a pouco eu vou 
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Diz Aaron sem se importar muito,Lois senta perto dele e fala 
-Aaron ela tá certa ,você tem que se preparar ,essa vai ser sem dúvida a sua maior 
exposição.  
Aaron passa a mão pelos cabelos e fala 
-ta bom  ta bom ,mas fiquem sabendo que o que eu tenho não é preguiça, é temperamento 
artístico.  
Lois revira os olhos e eu dou uma risadinha, Aaron vai para o seu estúdio e eu continuo 
fazendo os doces 
-ele não vai sair de lá até amanhã.  
Diz Lois enquanto dá a volta do balcão 
-sim ,mas vou fazer um lanche para ele depois.  
Lois se aproximou me abraçando por trás e beijando meu pescoço 
-Lois oque você ta fazendo?  
Lois continua e eu largo a tigela de brigadeiro 
-Lois pare,ele vai nos ouvir. 
Lois para e sorri 
-você se importa tanto com ele assim?  
Eu fico séria e digo 
-você não se importa com ele tanto assim?  
Lois dá uma gargalhada  
-eu me importo com ele,mas ele não se importa com você.  
Eu abaixo a cabeça e vou fazer o recheio de brigadeiro 
-Elizabeth, decida o'que é melhor para você.  
Já era 20:00 da noite e Aaron ainda estava no estúdio então eu decidi levar uns doces para 
ele 
-Aaron? Posso entrar?  
Aaron não responde então eu entro e Aaron está pintando ,ele estava sem camisa e com 
tinta no cabelo,os dedos estavam sujos de tinta assim como o seu rosto 
-eu trouxe biscoitos e café 
ele não responde então eu coloco a bandeja em cima de um banco 
-AH! Que susto Lizzy! Como você entrou aqui? 
Eu o olho com espanto 
-eu te chamei ,falei com você,você não me ouviu? 
Aaron olha para a bandeja e pega o café sujando a caneca de tinta 
-obrigado 
eu saio do estúdio o deixando trabalhar vou para a sala fazer companhia a o Lois  
-seus biscoitos estão ótimos 
diz Lois dando uma dentada em um  
-ficam melhores com chantilly 
eu digo colocando o chantilly em cima da mesinha,Lois colocar o chantilly no biscoito e 
come 
-nossa ,fica muito bom. 
Eu sorrio satisfeita e Lois pega outro biscoito e põe chantilly e direciona para a minha boca 
-Ah não Lois ,eu não quero 
-vamos só uma mordidinha 
eu mordo o biscoito "nossa realmente estão bons" 
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-tem um pouco de chantilly na sua boca deixa eu tirar . 
Quando eu penso que Lois vai usar o guardanapo, ele lambe o meu lábio inferior 
-Lois o'que... 
-cala a boca 
Diz Lois me beijando loucamente e eu me deixo levar, as suas mãos andam sobre meu 
corpo tocando meus seios ,ele me deita no sofá e começa a morder o meu pescoço e a tirar 
a minha blusa 
-oh Lois ... 
Eu tento falar ,mas minhas palavras são sufocadas pelo desejo,ele tira a minha blusa e 
desabotoa o meu sutiã deixando os meus seios a mostra 
-nossa,você é tão linda 
Ele diz com desejo naqueles olhos violetas  
Ele passa o polegar sobre os meus mamilos até que eles fiquem rígidos, logo em seguida 
Lois suga um por um me fazendo contorcer no sofá  
-Elizabeth, eu quero te amar agora 
Eu não respondo apenas fico parada enquanto ele tirava o meu shot e via que eu estava 
nua por baixo,ele abriu o zíper colocou um preservativo e me penetrou lentamente e 
gradativamente foi aumentando a velocidade 
-oh Lizzy,eu te amo. 
Eu o abraço e ele me penetrava cada vez mais forte ,seu suor pingava em meu rosto 
estávamos ofegantes  
-Elizabeth ,estou quase lá 
-vamos juntos,Lois. 
Ele aumentou a velocidade e a intensidade e logo em seguida chegamos ao clímax juntos 
 
Aaron estava no estúdio pintando quando ele viu que a sua caneca de café estava seca 
-é,parece que vou precisar de mais café.  
Aaron levanta e vai em direção a porta ,mas quando ele olha em direção da sala ele vê Lois 
e Lizzy transando, Aaron ao ver a cena fica chocado ele põe a mão na boca e volta para 
dentro do estúdio, ele pega outra tela e outras tintas senta e volta a pintar ,uma lágrima cai 
do seu olho enquanto ele ouve o barulho que vem da sala 
Já era mais de meia noite e Aaron não havia saído do estúdio, Lois já havia ido embora ,eu 
devo admitir que foder com ele foi muito bom talvez eu devesse dar uma chance ao Lois 
afinal o Aaron já mostrou que não está nem um pouco interessado em mim,mas a minha 
preocupação bate mais alto então eu me levanto e vou ver como Aaron está 
-Aaron? Você está aí? 
Eu batia na porta,mas ele não respondia 
Então eu resolvo abrir a porta ,Aaron estava no chão com uma garrafa de whisky 
-Aaron, está bebendo de novo? 
Aaron  parecia estar dormindo no chão quando ele começa a falar dormindo 
-Lizzy ,não me deixe,eu...eu...eu te a... 
Ele não completa a frase e volta a dormir então eu vou até o seu quarto e pego um lançou 
para o enrolar,feito isso eu peguei a garrafa de whisky do chão e olhei para a tela que ele 
havia pintado,quando eu vi o'que ele pintou meu coração disparou ,pus a mão na boca e 
evitei o.Máximo possível de chorar. 
Ele havia pintado Lois e eu no sofá enquanto nos beijávamos ,ele havia visto o'que tinha 
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acontecido . 
O dia clareou e eu não havia dormido ,passei a noite na varanda vendo a neve cair  
-oi 
Eu me viro rapidamente 
-bom dia Aaron, como você está? 
Aaron não fala nada apenas entristece o olhar e entra em casa,eu estou me sentindo muito 
culpada . "Ei espere Eu não tenho que me sentir culpada ,ele não me quis e eu mereço ser 
feliz" eu me levanto e entrou casa adentro . 
-Aaron? ! 
Aaron levanta a cabeça bruscamente como se eu estivesse interrompendo seus 
pensamentos 
-sim? 
Eu respiro fundo "vamos você consegue" eu tomo coragem e finalmente falou 
-eu vou embora.  
Aaron fica me olhando como se estivesse sem acreditar  
-eu não entendi.  
Ele fala  
-eu vou embora,eu já melhorei completamente, você disse que se eu melhorasse eu 
poderia ir. 
-e para onde você vai? 
-isso não é de seu interesse Aaron.  
Aaron apenas diz que sim com a cabeça e fica no sofá com a cabeça baixa 
Eu vou até o meu quarto vestir as roupas que eu vim ,não queria levar nada que me 
lembrasse o Aaron ,me sentei na cama e comecei a chorar "vamos,você aguenta" 
Sinto uma mão em meu cabelo e me viro ,vejo Aaron em pé acariciando meu cabelo 
-Aaron?  
Ele se inclinou aproximando o seu rosto do meu e eu fico confusa sem saber oque esta 
acontecendo 
-Aar... 
Ele me beija,mas não é um simples beijo é um beijo como nunca senti antes era 
doce,meigo e macio .ele me deita na cama e não para de me beijar ,suas mãos passam 
pelos meus cabelos e cintura ele para e me encara ,logo em seguida beija o meu olho 
-desculpa por te fazer chorar 
Ele beija minha cabeça 
-desculpe pelo que fiz a sua mente 
Depois ele beija meus pés 
-desculpe por te machucar no gelo 
Ele beija meu tornozelo 
-desculpa por machucar seu tornozelo  
Ele beija a minha cintura, e me faz sentir um arrepio 
-desculpa por machucar sua cintura 
Ele beija entre meus seios  
-desculpe por magoar seu coração, mon cher. 
Ele levanta a minha blusa ,eu estou sem sutiã, ele pega em meus seios e os acaricia "isso é 
tão bom" "isso é incrível " "isso não é o'que eu quero" 
Aaron sussurra em meu ouvido 
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-je t'aime 
Eu não sabia o'que ele havia me dito ,mas não importava eu não queria um homem que me 
maltratasse e também não quisesse que eu fosse feliz ,eu o amava ,mas eu também 
mereço ser amada. 
Eu o empurro com força 
-NÃO! 
Aaron se afasta espantado sem saber como reagir,eu abaixo a minha blusa e o olho com 
raiva e tristeza 
-Aaron, eu mereço mais que isso,eu estou cansada de viver de migalhas, eu não quero 
metade de você eu não quero que você goste de mim ,eu quero que você me ame e se 
você não está disposto a isso eu irei procurar quem pode me dar esse amor. 
Aaron fica com um olhar de raiva 
-QUEM ? O LOIS? 
eu o desafio levantando a cabeça 
-sim,ele me ama e sempre me tratou bem ,eu mereço alguém como ele 
Aaron dá uma risada e fala 
-você o ama? 
-não, mas eu quero amar ele e um dia eu vou retribuir o sentimento que ele está me dando. 
Aaron fica em pé na porta do quarto enquanto eu visto a minha calça jeans e a minha blusa 
dos nirvana  
-eu te dei essas roupas. 
Eu entrego os vestidos a ele e falo 
-não quero nada que me lembre você 
eu pego os documentos coloco na bolsa que eu vou até a porta para ir embora, na porta eu 
paro e fico olhando a neve  
-você não vai embora?porque esta esitando? 
Minhas lágrimas começam a cair  
-eu não sei 
-você me ama Elizabeth, pare de se enganar.  
Eu vou até Aaron dou um beijo em seu rosto e digo em seu ouvido  
-au revoir, Aaron.  
Eu vou embora daquela casa e evito olhar para trás. 
 
Capítulo 14 
 
Ao sair daquela casa eu sabia que na minha conta estava depositado o meu dinheiro,eu 
andei bastante no meio da floresta "céus, porque Aaron tinha que morar tão afastado ?!" Eu 
chego na cidade e vou até uma caixa eletrônica e tiro uma quantia para alugar um 
apartamento, eu ando um pouco na cidade e vou tomar um café e desfrutar da minha 
liberdade 
Aaron olhou ela saindo de casa e ficou imóvel ,quando a porta se fechou ele caiu no chão e 
lá ficou,sozinho e isolado 
Eu estava em uma praça sentindo o vento em meu rosto,estava frio e nevando ,mas eu 
queria sentir a minha liberdade de novo  
-eu finalmente te encontrei. 
Lois havia chegado de carro ,ele saiu do seu automóvel e veio até mim 
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-Aaron me disse que você havia ido embora.  
Eu abaixo a cabeça, ouvir aquele nome me causava muita dor ,ele me fez feliz nesses 
últimos dias,mas me fez sofrer bem mais 
-eu não quero falar dele ,Lois. 
Lois toca o meu rosto e fala 
-eu também não quero falar dele ,eu quero falar de nós 
Eu sorrio para ele confirmando a idéia ,Lois sorri de volta e fala 
-vamos para algum lugar?eu estou congelando aqui.  
Nós entramos no carro e fomos para uma lanchonete 
-então... 
Diz Lois com expectativas 
-Lois,eu amo o Aaron, mas eu quero amar você algum dia e vou me esforçar para 
isso,então se você quiser ter algum relacionamento comigo terá que ter isso em mente . 
-Elizabeth, por você eu faço qualquer coisa e vou fazer o possível para você me amar. 
Ele me deu um beijo delicado e nós comemos e conversamos pela manhã, quando chegou 
a tarde eu fui alugar um apartamento para mim,Lois insistiu para eu morar com ele ,mas eu 
precisava de um lugar para pensar e colocar a cabeça no lugar,então aluguei um 
apartamento no centro e Lois me ajudou com a mobília 
-acabamos?  
Lois pergunta cansado de carregar móveis e caixas 
-sim acabamos.  
Eu digo o abraçando por trás  
-posso tomar um banho no seu novo banheiro?  
Lois fala sorrindo 
-é claro. 
Ele vai ao banheiro e eu vou ao meu quarto arrumar as gavetas ,eu pego a bolsa de 
documentos que eu havia trazido da casa do Aaron, quando eu abri vi que tinha um papel 
dobrado, eu o desdobrei e lá havia um desenho meu , eu estava sorrindo ,meus lábios 
vermelhos e meu cabelo ao vento ao redor do meu rosto uma porção de flores azuis que 
combinavam com meus olhos ,Aaron havia desenhado e colocado na minha bolsa,eu 
pensei em rasgar e jogar fora mas não o fiz , eu fiquei com ele. 
Fiquei sentada na cama pensando  "será que fiz a coisa certa?" Eu afastei esses 
pensamentos de dúvida da minha cabeça, eu tinha que esquecê-lo de qualquer maneira,fui 
em direção ao banheiro onde vi a imagem borrada da Lois tomando banho, tirei a minha 
roupa e fui a sua direção, a cada passo que eu fui me aproximando e pude ver Aaron 
tomando banho com os cabelos loiros compridos molhados caindo nas suas costas,eu 
esfreguei os olhos ,era o Lois não o Aaron "não o imagine , não é ele" eu abri o box do 
banheiro e Lois se virou para mim 
-quer companhia? 
Eu disse com o sorriso mais sedutor que eu tinha,Lois sorriu com a proposta 
-é claro. 
Ele me puxou pela cintura e me tomou em seus braços e me beijou com desejo e luxúria me 
fazendo entrelaçar as pernas na sua cintura, ele encostou minhas costas na parede e me 
penetrou com investidas fortes ,a água escorria sobre nossos corpos e ficamos ofegantes, 
eu fechei os olhos e me veio a imagem de Aaron na cabeça "não lembre dele,você não 
precisa dele ,o Lois está bem aqui agora" eu tentei afastar esses pensamentos.  
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-Elizabeth, você está bem ? 
Pergunta Lois no meu ouvido notando a minha expressão 
-sim,continue 
Lois me beija e desliga o chuveiro 
-vamos terminar isso no quarto 
Ele me leva nos braços até a cama e me deita 
-eu quero provar do seu gosto  
Disse ele enquanto descia para o meio das minhas pernas  
-nossa,o gosto da sua feminilidade é delicioso 
eu sorrio e falo 
-os franceses não falam palavrões?  
Lois sorrir e diz 
-vou provar um pouco mais da sua chatte. 
Ele chega perto do meu ouvido e completa 
-ou como vocês falam,boceta. 
Eu sorrio enquanto ele se abaixava e terminava o seu serviço 
ele me chupava com força e eu contorcia de prazer, quando eu estava quase no meu ápice 
ele parou. 
-você não vai gozar agora. 
Disse Lois enquanto me penetrava com força, ele me beijava e acariciava os meus seios 
passando o dedo nos mamilos até ficarem rígidos logo em seguida passou a língua e sugou 
cada um 
-Elizabeth, eu quero que me ame 
Ele repetia essa frase enquanto investia cada vez mais fundo,eu já estava no meu limite 
quando ele parou de novo 
-Lois não judie de mim 
Eu dizia choramingando e Lois se divertia com a brincadeira 
-você só vai gozar quando eu permitir 
ele me pôs de quatro na cama e me deu uma palmada,eu não sabia que Lois podia ser tão 
selvagem assim 
-confia em mim? 
Disse Lois posicionando seu membro em meu clitóris 
-sim 
Eu disse um pouco nervosa, ouvindo isso Lois me penetrou por completa e enfiou um dedo 
em minha bunda,deu uma sensação de queimação e preenchimento,mas naquele momento 
eu estava tão louca por prazer que não me importei,apenas curtir o momento, Lois já estava 
escorrendo suor quando falou ofegante 
-Elizabeth, eu estou quase 
-goze Lois, vou gozar com você 
nós gozamos juntos, ele acabou gozando dentro, mas nada que uma pílula do dia seguinte 
não resolva,nós ficamos deitados por um tempo e depois tomamos outro banho, acho que 
eu poderia dizer que conseguiria conviver com um Lois e conseguiria amá-lo um dia 
Era noite e Lois havia me pedido para dormir comigo, mas eu disse que não, eu queria pôr 
a cabeça no lugar e pensar um pouco sobre as mudanças repentinas que minha vida havia 
tomado 
Eu liguei a tv e fui pedir uma salada para o jantar  
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Os quadros estão sendo esperados aqui em Paris, esses quadros estão avaliados a mais 
de 50.000.00 dólares . 
Logo eu viro a atenção para a tv e vejo que  é uma reportagem sobre a exposição de Aaron 
a exposição será na segunda-feira e mal podemos esperar por esse grandioso 
evento,estaremos esperando o pintor dos quadros Aaron de la franquier, hoje a noite no 
baile de imprensa . 
Ele vai para uma festa?dá pra ver que eu não o afetou em nada ,eu me deitei na cama e 
acabei adormecendo 
Eu estava no quarto do Aaron, estava nua ,Aaron entrava no quarto sem camisa ,ele jogava 
um balde de tinta em mim e logo em seguida me beijava apaixonadamente.  
Eu acordo 04:47 am eu levanto ,sabia que não conseguiria dormir ,eu visto uma calça e um 
suéter coloco um casaco e vou caminhar um pouco, tiro o meu novo celular do bolso e 
mando uma mensagem para o Lois 
*Está acordado? 
*sim,estou resolvendo um assunto. 
Eu coloco o celular de novo no bolso e vou até um café, entro e uma garçonete me atende 
-oque vai querer? 
-um café com leite grande e umas rosquinhas para viagem.  
Ela prepara o meu pedido quando o sino da porta toca,duas garotas entram ,aparentemente 
estavam caminhando 
*você viu?um homem tão lindo ,acabado daquele jeito. 
*eu sei,mas aquele outro que estava com ele também era bonito 
eu tento ignorar a conversa ,pego meu pedido e vou embora ,meu celular toca, 
-oi 
*oui,Lizzy? 
Meu Deus é o Aaron,eu desligo o celular "oque ele quer? Ele não me magoou o suficiente 
?eu não quero vê-lo e muito menos falar com ele" está começando a nevar e eu vou até um 
shopping para fazer umas compras 
-OLHA ELA LÁ! 
Eu me assusto com os gritos e quando eu me dou conta tem um monte de paparazzi tirando 
fotos de mim 
-oque ta acontecendo? 
*senhorita,qual o seu nome? 
*onde conheceu Aaron De La Franquier? 
*você é modelo profissional?  
*vocês já tiravam alguma relação pessoal?  
Eu tento fugir,mas estou cercada de perguntas até que uma mão me puxa para dentro de 
uma sala 
-Blanca? 
-si Lizzy,o'que estás a hacer no meio do shopping agora? 
Eu fico com uma expressão de dúvida e Blanca percebendo minha confusão explica 
-vazou uma foto de um dos quadros do Aaron De La Franquier ,e você estava pintada nele. 
Eu me espanto com o que Blanca me fala e vou ver as notícias pelo meu celular 
-ai meu Deus ,não acredito. 
está em todos os sites de fofocas ,uma foto de um quadro do Aaron,eu estou chorando no 
quadro enquanto me olho para o espelho 
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-obrigada por me avisar Blanca  
-como você vai sair daqui? 
Eu mando uma mensagem para o Lois 
*Você ainda tá ocupado? Estou precisando de ajuda. 
Em alguns minutos ele responde 
*Onde você está? 
Blanca fica olhando enquanto eu digito e pergunta 
-você tá namorando o Lois Ludwig? 
Eu digo que sim com a cabeça e Blanca fica com uma cara de surpresa 
-pronto,ele vem me buscar aqui no shopping, obrigada Blanca.  
Eu dou um abraço nela e saiu da salinha que estávamos ,os paparazzi já haviam saído,mas 
eu sabia que eles ainda estavam por aí ,fui até a frente do shopping e poucos minutos o 
Lois chegou  
-entra ai. 
Ele parecia estar de mal humor ,eu entrei e fomos em silêncio até a sua casa,ao chegarmos 
lá ele abriu a porta do carro para mim e me conduziu até a sala de estar 
-sua cara está estampada em todos os sites e revistas de fofoca 
Eu abaixo a cabeça e digo que sim com a cabeça, Lois suspira e me abraça 
-você está cheirando a álcool, andou bebendo?  
Eu o pergunto 
-não, eu estava... 
Ele parece não querer falar ,mas eu insisto 
-eu estava com o Aaron,ele bebeu muito e estavam tirando muitas fotos dele bêbado nas 
ruas então...eu fui ajuda-lo. 
Meu coração dispara e eu fico com muita preocupação por ele "droga eu ainda o amo 
muito". 
 
Capítulo 15 
 
Eu tento esconder os rubor nas minhas bochechas, mas é impossível ,Lois faz uma 
expressão triste e diz 
-falar do Aaron ainda te afeta tanto? 
Eu permaneço em silêncio  
-você nunca irá me amar ,certo? 
-eu quero muito amar você Lois. 
Lois suspira  
-quer viajar um pouco ? Talvez uma praia? 
Eu me animo com a proposta ,eu sei que ele só quer me manter longe de toda essa 
confusão com a exposição dos quadros do Aaron, mas eu também estou precisando me 
afastar mais disso tudo 
Nós vamos para a Califórnia, o sol brilhava e isso era muito bom,Lois disse que tinha uma 
casa de praia e nos ficamos la 
-nossa Lois ,aqui é lindo . 
Lois me beija na testa e diz 
-vá se trocar e nos encontramos na praia. 
Eu vou até o nosso quarto e visto o biquíni que Lois comprou para mim,ele.é bem pequeno 



50 

cor rosa e fio dental mal cobria o meu corpo, fui até a praia e Lois estava de sunga tomando 
sol,por Deus o homem é lindo" ele ao me ver abre um sorriso enorme 
-nossa você esta muito gostosa, eu tenho que te vestir assim mais vezes.  
Eu sorrio com o elogio e me deito ao seu  lado e passamos o resto do dia na praia e nos 
divertindo 
 
Aaron estava em casa ,ele já havia secado a segunda garrafa de whisky  
*Aaron sua exposição é amanhã, concentre se e pare de beber 
Dizia a sua agente por mensagens de texto 
-oque ta acontecendo comigo? Eu...eu estou com tanta saudades. 
Aaron vai até o seu estúdio e vê o quadro que ele havia pintado ,Lizzy com as mãos para a 
luz 
-Ah Lizzy,eu me arrependo tanto do que eu fiz . 
Aaron sai de casa e vai andar pela cidade ,mas ele cai de bêbado no meio da mata e a 
neve cobre o seu corpo. 
A noite caiu e eu e Lois estávamos jantando em um restaurante perto da praia 
-nossa a comida daqui é ótima, não acha Lois? 
-sim ,Elizabeth.  
Lois está um pouco preocupado  
-você está bem? 
-estou ,Elizabeth não se preocupe.  
Eu me levanto e digo que vou ao banheiro retocar a minha maquiagem e volto para a 
mesa,Lois está conversando com uma ruiva muito bonita com olhos verdes e um sorriso 
estampando 
-você está acompanhado? 
-Ah sim,eu vim com a minha namorada  
-hum que pena ,os caras legais já tem dona,a gente se ver depois Lois . 
Ela se disperse e vai embora ,então resolvo me aproximar ,os olhos lilás do Lois estão 
brilhando para ela 
-quem era? 
Eu pergunto 
-o nome dela é Jade ,ela é uma atriz, fizemos um papel juntos uma vez 
-ela gosta de você.  
Lois faz uma careta ,mas dá para ver que ele no fundo está sorrindo ,ele gostava dela. 
O celular do Lois toca  
-Alô,sim,eu estou indo ai! 
Ele se levanta com pressa  
-algum problema Lois? 
-Ah... 
Ele beija a minha testa com pressa e diz 
-Elizabeth, fique em casa eu voltarei quando puder. 
Ele vai embora e não me dá nenhuma explicação, eu vou para a casa de praia tomo um 
banho e visto umas roupas do Lois ,sentou no sofá e ligo a tv enquanto come pipoca  
Ele está no hospital a mais ou menos meia hora ,seu corpo foi achado por sua agente no 
meio da floresta coberto por neve 
Quando vou mudar o canal eu vejo a foto do corpo soterrado ,eu vejo longos cabelos loiros 
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"é o Aaron? " eu começo a chorar a medida  em que a reportagem avança  
O seu irmão Lois Lodwig ja esta com ele no hospital e a sua agente disse que a sua tão 
esperada exposição será adiada 
Eu fico chorando no sofá "por que Lois não me contou?" Eu ainda me preocupava muito 
com o Aaron ,eu o amava como nunca amei ninguém na vida. 
mandei uma mensagem para o Lois 
Como ele está?me de noticias por favor. 
 
Lois estava no hospital quando recebeu essa mensagem, Aaron estava na cama dormindo  
-seu idiota ,você só faz merda.  
Dis Lois muito irritado pelo falo de Elizabeth ainda não o amar 
Aaron está acordando 
-oque aconteceu?  
Lois faz uma cara de desaprovação e diz 
-você caiu de bêbado no meio da mata 
Aaron passa a mão pelos cabelos e Lois pergunta 
-oque ta havendo com você irmão?  
-é a Lizzy ,eu não a tiro da cabeça Lois. 
Lois dá um longo suspiro e fala 
-ela te odeia Aaron, ela não quer mais te ver 
Aaron fica com lágrimas nos olhos ao ouvir isso e apenas acenti com a cabeça, Lois sai do 
quarto para responder a mensagem de Elizabeth, mas ele não consegue digitar pois está 
atordoado demais e ele cai em um  choro de frustração  
Aaron está no quarto do hospital sozinho quando ele olha para a tv e vê os repórteres na 
frente do seu hospital falando sobre ele 
Ainda não se tem notícias do seu real estado a sua agente até agora só falou que a sua 
exposição será adiada . 
De repente aparece na tela da tv a imagem vazada do seu quadro ,Lizzy chorando se 
olhando no espelho, Aaron nesse momento sente uma enorme dor no peito e começa a 
chorar pois sabia que nunca teria a chance de se redimir, ele pega um lápis e um papel e 
começa a desenhar o rosto de Lizzy ,mas ele não desenha a sua boca pois não lembrava 
como era o seu sorriso 
-Lizzy,eu não quero viver em um mundo que você não sorria para mim,eu não quero viver 
em um mundo em que você não exista. 
Aaron dá vários golpes com o lápis em seu pulso na tentativa de se matar ,ele podia sentir o 
sangue quente escorrendo, o seu corpo esfriando e sua visão ficando escura 
-je'taime Lizzy. 
Ele apaga. 
 
Eu senti um aperto em meu coração, alguma coisa está errada ,mas quem Lois ou Aaron? 
Eu troco de roupas pego a minha bolsa e vou em direção do hospital em que Aaron está  
Ao chegar vejo uma porção de repórteres que me reconhecem do quadro e tentam me 
parar, mas eu os empurrou e entro e vejo quem está em cada quarto pelo telão que a na 
parede, quando eu tento entrar na ala dos quartos  tem um segurança na porta 
-desculpe moça,mas você não pode entrar 
Eu o empurro e ele cai de costas ,eu corro o máximo que eu posso ,os seguranças correm 
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atrás de mim,mas eu não paro e nem ouso em olhar para trás, eu precisava saber se Aaron 
estava bem ,eu podia sentir alguma coisa errada. quando eu finalmente vejo a porta do seu 
quarto os seguranças me derrubaram no chão  
-ME SOLTEM,ME SOLTEM EU PRECISO VÊ-LO SABER SE ESTAR BEM . 
-moça ,aqui é um dos melhores hospitais do estado ,não se preocupe 
os seguranças tentam me tranquilizar ,mas aparece uma porção de enfermeiros e médicos 
e entram no quarto do Aaron, quando eles abrem a porta eu vejo Aaron na cama coberto de 
sangue.  
-AARON! 
minhas lágrimas começam a cair e eu sinto o meu coração disparar ,a adrenalina me ajuda 
a escapar dos guardas e eu consigo entrar no quarto 
*desfibrilador. 
*afasta, afasta,afasta. 
Estão tentando reanimá-lo 
-moça ,não pode ficar aqui. 
Diz uma enfermeira me colocando para fora do quarto e fechando a porta 
-Elizabeth? Oque faz aqui? 
Eu choro ainda mais e abraço o Lois 
-Lois oque ouve com ele? 
Lois fica com uma expressão triste e seus lindos olhos lilás enchem de lágrimas 
-Elizabeth ,é culpa minha . 
Ele chora e eu o abraço forte ,quando vou beija-lo na esperança de tranquilizá-lo ele me 
recusa 
-eu amo você Elizabeth, mas eu amo mais o meu irmão.  
Eu fico confusa e ele me explica 
-eu falei para ele que você o odiava e ele tentou suicídio, você tem que ficar com ele 
Elizabeth, eu não quero perder o meu irmão  
-mas ele disse que não me amava ,ele... 
Minhas lágrimas não param eu me sento e tento me acalmar, mas isso seria impossível 
neste momento, os seguranças chegam  
-Lois ,conhece ela ? 
Lois fala 
-sim ,deixe nos estamos em um momento muito complicado.  
Os seguranças vão embora e os médicos saem do quarto,eu me levantei bruscamente e 
pergunto 
-então, como ele está? 
 
Capítulo 16 
 
-estão,como ele está? 
-ele vai ficar bem,mas ele precisará de doações de sangue e o tipo sanguíneo de é muito 
raro  
Lois pergunta 
-qual é o tipo sanguíneo dele? 
-o seu tipo sanguíneo é AB- e a lista de doadores é muito pequena 
nesse momento é como se acendesse uma lâmpada em minha cabeça 
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-a minha tia do Brasil, o tipo sanguíneo dela é AB-,são 10 horas de voo eu vou alugar um 
jatinho particular e vou até são Paulo. 
A médica se surpreende com a minha determinação e diz 
-você deve amá-lo muito ,ele conseguirá esperar,vá logo . 
Eu corro e vou ate uma agencia de viagens onde eles me indicam um lugar onde eu posso 
alugar um jatinho particular, ao chegar lá eu falo com o proprietário onde ele me fala que o 
aluguel é de 40.000.00 e eu tenho 43.053.01 ,eu o pago e entro no.avião e o voo começa.  
Lois está no hospital quando Jade chega 
-Louis?eu estava aqui por perto quando ouvi as notícias,ele está bem? 
Ela abraça Lois  
-ele está melhor, mas ainda está desacordado, ele precisa de sangue e a Elizabeth foi até o 
Brasil pegar sangue com a sua tia que tem o mesmo tipo sanguíneo que Aaron.  
Jade se surpreende e fala 
-nossa como ela se importa com o Aaron.  
Lois concorda com a cabeça, ele pensa um pouco e diz 
-quer tomar um café?  
Jade sorri com a proposta e diz  
-adoraria  
Lois chama o enfermeiro e diz 
-qual quer coisa me avise  
E eles saem juntos para a lanchonete perto do hospital 
eu estava no voo falando com a minha tia e ela dizia 
-minha querida ,eu não tenho passaporte e levaria muito tempo para tirá-lo 
-e agora tia,oque faremos?  
-minha querida eu tiro o sangue e você  leva  
Nós concordamos e o voo continuou 
ao chegar lá a primeira coisa que fiz foi levar a minha tia para um hospital para tirar o 
sangue 
-esse homem que estamos ajudando é o seu namorado?  
Eu entristeço ,mas para a minha tia não se preocupar eu digo que sim ,consegui dois litros 
de sangue  
-tia ,eu não posso ficar aqui muito tempo,mas faça o seu passaporte que quando eu puder 
irei te buscar ,você pode falar comigo pela webcam ou celular, te amo tia. 
-também te amo minha querida  
Eu abracei ela forte e voltei a o jatinho para voltar a Nova York 
 
 Já se passou dois dias, Aaron estava acordando e se viu ainda no hospital "porque ainda 
estou vivo?" Ele tenta se levantar, mas sente uma dor muito forte no braço, ele arranca as 
agulhas de soro e todos os aparelhos que estão ligados a ele ,ao remover as agulhas seu 
braço volta a sangrar  e ele cai no chão "eu preciso morrer" ele rasteja até a janela e tenta 
se apoiar nela ,mas escorrega em seu próprio sangue ,ele se apressa para pular a janela 
quando escuta vozes no corredor, mas uma voz lhe é familiar 
-eu vou entrar e ninguém vai me impedir! 
A porta se abre e Aaron vê Lizzy na porta carregando uma caixa de isopor 
 
eu havia chegado a Nova York, peguei um táxi  até o hospital e entrei ,dessa vez os 
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seguranças não me pararam, quando cheguei em frente a porta do quarto do Aaron alguns 
enfermeiros tentaram me parar 
-desculpe senhorita, mas ninguém pode entrar 
-eu vou entrar e ninguém vai me impedir! 
Eu digo empurrando os enfermeiros para longe e quando entro no quarto eu vejo Aaron 
sentado perto da janela coberto de sangue 
-Aaron!  
Eu corro para ajudar e os enfermeiros vão chamar o médico 
-Lizzy? O'Que está fazendo aqui? 
Eu tiro o meu casaco e pressiono contra o seu braço 
-você...você achou que ia se livrar de mim assim tão fácil?  
Eu digo enquanto as lágrimas rolam no meu rosto, Aaron passa o dedo na minha bochecha 
-eu pensei que você me odiasse. 
-shhh,evite falar Aaron 
o médico chega e faz os curativos, o põe na cama novamente e conecta os aparelhos de 
novo,eu entrego o sangue para os médicos e depois deles confirmarem que é o mesmo tipo 
sanguíneo do Aaron eles colocam na veia dele 
-está se sentindo melhor?  
Eu pergunto quando os médicos vão embora 
-bem mais do que eu mereço.  
Aaron responde de cabeça baixa eu me aproximo e toco em seu cabelo e ele se espanta 
com o meu gesto 
-porque tentou se matar? 
Aaron me olha com aqueles olhos verdes,que saudades eu estava daqueles olhos 
-eu não pude aceitar a idéia...de viver...sem você 
Meus olhos enchem de lágrimas 
-mas eu não sou nada,sou só uma menina que lava pratos,eu não sou nada 
-Lizzy,para mim você é tudo. 
Eu o começo a chorar "era para eu estar feliz? Eu estou com raiva"  
-porque você não me ligou? 
Eu pergunto com raiva 
-eu liguei, mas você desligou lembra? 
Eu lembrava desse dia ,eu estava na padaria 
-e porquê não me procurou? 
-eu achei que você não queria me ver ,eu achei que você merecia alguém melhor que eu. 
Eu toco a minha testa na dele e falo 
-eu não quero ninguém melhor, eu quero você.  
Eu beijei o Aaron ,foi um beijo suave pois não queria machucá-lo, Lois entra no quarto com 
a Jade 
-fiquei sabendo que você acordou 
Lois olha para Aaron e para mim perto dele e Aaron pergunta 
-tudo bem por você irmão?  
Lois dá um sorriso e diz 
-você decidiu não viver sem ela,eu não vou perder meu irmão.  
Já havia passado uma semana e Aaron havia acabado de receber alta ,eu estava dirigindo 
o carro do Aaron e o levando para casa  
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-Lizzy? 
-sim 
-ainda não conversamos sobre nós. 
Eu olho para Aaron sem ter muito oque dizer  
-eh , eu vou te ajudar até você melhorar. 
Aaron suspira e fala 
-não é disso que eu estou falando 
-olha Aaron eu não quero te magoar ,eu ainda te amo ,mas você está bebendo muito e você 
tem traumas de infância... 
-eu vou ao AA e vou ver uma psicóloga.  
Eu o olhei surpresa 
-faria isso? 
-por você eu faria. 
Nós chegamos em casa quando eu abro a porta me surpreendo com a sujeira e poeira pela 
casa 
-meu Deus Aaron . 
Aaron senta no sofá e fica me observando abrir as janelas e limpar a casa,depois de horas 
limpando a casa enorme e depois de várias discutidas com o Aaron para ele não fazer 
esforços ao tentar me ajudar ,finalmente a casa está limpa 
-Lizzy eu vou tomar um banho 
-Ei mocinho não ouviu o'que o médico disse? Para tomar banho tem que tirar o curativo e 
limpar a ferida  
Nós vamos ao banheiro onde Aaron tira a camisa e seus lindos cabelos caem sobre seu 
peito,ele estende o braço e eu tiro os curativos eu pego um algodão com soro e limpo a 
ferida em seu braço 
-se machucar me avise 
Eu digo preocupada e Aaron sorri,com a outra mão ele acariciava o meu cabelo 
-você é muito linda cher 
-oque é "cher"? 
Aaron sorri e fala 
-querida "cher" é querida  
-eu tenho que aprender francês 
nós rimos e eu o deixei tomando banho em alguns minutos ele me chama para fazer o 
curativo de novo,quando eu entro no banheiro novamente ele está só de toalha 
-bom,vamos fazer o curativo.  
Eu enxugo o seu braço e o enrolo com gaze e ataduras ,mas para a minha surpresa quando 
Aaron se levanta dá para ver que ele teve uma ereção 
-ah...hã...isso é...quer dizer você é linda 
Eu fico vermelha e saio do banheiro na tentativa de fugir daquela situação 
constrangedora,quando Aaron já estava vestido com uma bermuda uma camisa e meias 
ridiculamente fofas eu pergunto 
-oque você quer para o jantar? 
Ele se senta no banco do balcão da cozinha e diz 
-filé com salada e purê de batatas 
eu acenti com a cabeça e comecei a cozinhar, depois de um tempo Aaron ainda estava no 
banco do balcão 
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-você vai ficar ai me observando ? 
-vou ,algum problema?  
Eu dou de ombros 
-Lizzy eu não aguento mais esperar, me responda algo 
eu paro e penso um pouco e digo 
-você me promete que nunca mais fará aquilo de novo? 
Aaron sorri com expectativas e diz 
-eu prometo, eu vou mudar eu juro 
-então eu acho que vou fazer apenas mais uma tentativa . 
Aaron sorri e eu continuo cozinhando, depois do jantar eu tive que levar os comprimidos de 
Aaron em seu estúdio ,ele havia passado mais de uma hora lá trancado 
-Aaron estou entrando. 
Aaron estava sentado pintando uma grande árvore 
-eu trouxe os seus remédios, tome. 
Ele tomou os comprimidos e me abraçou pela cintura me fazendo sentar em seu colo e me 
deu um beijo quente 
-vamos para outro lugar? 
Eu bato em seu peito e digo em tom de brincadeira 
-francês safado. 
Nos beijamos de novo e ele diz  
-Lizzy ,marque uma consulta em uma psicóloga para mim por favor  
Eu assenti e saí do estúdio ,fui até o notebook do Aaron para pesquisar psicólogas da 
região, quando eu esta pesquisando Aaron recebeu um email de uma tal de Lucille eu 
estava curiosa ,mas não abri o email apenas marquei uma consulta para a psicóloga mais 
próxima e volto ao estúdio 
-marquei uma consulta para amanhã 
eu me sento ao seu lado e o vejo pintar ,seu rosto está sujo de tinta como o seu cabelo e 
uma mecha que sempre fica em seu rosto quando ele pinta 
-Aaron quem é Lucille? 
Aaron fica rígido e desconfortável 
-como sabe dela? 
-ela enviou um email para você 
-você abriu o email?  
Eu digo que não com a cabeça e Aaron fica em silêncio esperando eu mudar o assunto 
-Aaron se agente quiser que a nossa relação funcione nós temos que contar a verdade um 
para o outro 
Aaron abaixa a cabeça e concorda 
-Lucille foi uma mulher que eu pintei a alguns anos. 
Aaron levanta e pega um quadro que está encostado no canto da parede,ele tira um pouco 
da poeira e me mostra 
É uma mulher loira com os cabelos no pescoço e tem olhos castanhos 
-ela passou por torturas assim como você.  
Eu fico surpresa com a declaração, ele havia me falado que ele não havia feito isso com 
nenhuma dessas mulheres dos quadros 
-Aaron,quantas dessas mulheres você torturou? 
Aaron reluta ,mas acaba falando 
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-todas elas 
-alguma morreu? 
Ele assentiu com a cabeça e eu pus a mão na boca surpresa 
-quantas morreram?  
-quatorze 
 
Capítulo 17 
 
Eu fico sem acreditar no que eu escuto 
-Lizzy por favor ,não desiste de mim. 
Eu viro as costas para sair daquele lugar,Aaron segura o meu braço e eu o empurro,mas 
acabou atingindo em seu braço ferido 
-Aaron, desculpe eu não quis fazer isso  
Aaron se contorce de dor e eu pego um anestésico 
-meu Deus Aaron está sangrando  
Eu o levo para o seu quarto e espero o anestésico fazer efeito para mexer nos curativos 
-Lizzy por favor não me deixe 
Eu fico em silêncio e Aaron percebe a minha dúvida 
-eu vou trocar os curativos 
eu tiro as ataduras e estanco o sangue limpo e faço outro curativo 
-Aaron eu não sei se vou suportar tudo isso. 
Aaron passa a mão no meu rosto, ele está suando acho que está com febre  
-Lizzy se você vai me deixar é você quem decide ,mas me salve. 
Eu encosto a testa dele na minha e digo 
-eu vou Aaron, apenas mais uma tentativa 
Eu o beijo ,ele está com febre eu preparo um balde com água fria e uma esponja para o 
limpar, eu passo a esponja em seu rosto para tirar a tinta eu passo a esponja em seu 
pescoço, peito e barriga 
ele já está dormindo eu me deito em seu lado e durmo também 
Aaron acorda e Lizzy está do seu lado na cama,ele passa a mão em seu rosto e desce pelo 
pescoço e seios 
-você é muito linda cher 
ele sussurra e Lizzy se move ameaçando acordar  
-bom dia Aaron 
Aaron sorri e olha a hora já era 07:46 am  
-que horas era a consulta com a psicóloga? 
-09:30  
Eu respondo  
Aaron se levanta  
-eu vou tomar um banho 
eu estava na cama olhando Aaron ir em direção ao banheiro quando eu tive uma idéia, 
Aaron não podia fazer sexo para não machucar o braço,mas isso não me impede de dar um 
pouco de prazer a ele. 
eu vou em direção do banheiro ,Aaron está sem camisa com os cabelos soltos e se olhando 
no espelho ,ele percebe a minha presença e se vira em minha direção 
-como está o braço?  
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-está melhor . 
Eu fico um pouco sem jeito e vejo que Aaron também está  
-Lizzy, algum problema? 
Eu digo que não com a cabeça e saio do banheiro "droga ,eu amarelei" eu volto ao quarto 
de  Aaron e vou olhar as suas gavetas ,uma fotografia dele com o Louis ,uma pilha de 
desenhos.o celular dele está na bancada ,eu o pego ,mas esta com senha "droga" eu olho 
em direção do banheiro e a porta ainda está fechada ,eu vou mexer no notebook e abrir a 
caixa de email, mas quando vou me aproximando do notebook a porta do banheiro se abre  
-oque foi Lizzy?  Você está está estranha . 
Ele se aproxima só de toalha ,o seu corpo e cabelo estão molhados, ele passa a mão no 
meu rosto  
-você está assim por causa do que Eu disse ontem?  
-Aaron, quem são aquelas mulheres que você pintou? E porque ninguém sentiu falta das 
que morreram? 
Aaron suspira  
-não quero falar sobre isso agora ,eu preciso me trocar 
Ele me beija na bochecha e eu correspondo beijando a sua boca,o beijo começou lento 
,mas logo vai acelerando e ficando mais intenso ,eu tento tirar a minha blusa e forço Aaron 
a se sentar na cama,dava para ver pela toalha que seu pênis já estava ereto, eu coloquei a 
mão por cima da toalha e fui acariciando, quando empurro Aaron para ele se deitar eu 
acabo machucando o seu braço "que sexy Elizabeth " eu amaldiçoou a mim mesma por 
fazer tamanha trapalhada 
-ai,droga 
Eu fico vermelha 
-desculpe, eu não fiz por querer 
Aaron dá uma risada,aquele sorriso com dentes perfeitos e uma Covinha em apenas um 
lado da bochecha foi aquele sorriso que eu vi pela primeira vez 
-Tá tudo bem,não machucou muito 
Ele beija novamente, eu queria que esses momentos durassem para sempre  
-eu tenho que me vestir 
Diz Aaron sussurrando em meu ouvido ,eu me levanto e saio do quarto e vou trocar de 
roupa no outro quarto, eu visto uma saia azul a um palmo acima do joelho e um suéter preto 
coloco uma sapatilha tênis e um casaco azul turquesa pego a minha bolsa e vou para a sala 
esperar  
Aaron finalmente estava pronto com os seus cabelos presos em um nó o'que dava um 
visual despojado ele vestia uma calça jeans azul escuro e uma camisa social branca e 
colocou um sobretudo preto que combinava com a cor dos seus tênis 
-vamos? 
Ele pergunta e eu digo que sim pegando a chave do carro pois Aaron ainda não podia dirigir 
Ao chegarmos lá perguntamos a secretaria se já era o nosso horário 
-sua hora é daqui a dez minutos, sentem-se ali por favor 
Disse a secretária apontando para um sofá de couro,nos sentamos, Aaron parecia nervoso 
então eu pego em  sua mão para tranquilizar ele 
-você pode entrar comigo? 
Eu digo que sim e encosto a cabeça em seu ombro 
A secretária nos manda entrar ,quando entramos a psicóloga está sentada em uma 
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poltrona, havia um sofá para o paciente deitar e umas cadeiras para os acompanhantes 
-senhor Aaron,é uma honra tê-lo aqui ,deite-se por favor 
Aaron se deita e eu me sento em uma das cadeiras e observo ele e a psicóloga 
conversarem ,era a chance perfeita para eu descobrir mais sobre ele  
-então Aaron, me fale sobre a sua família 
-sou só eu e meu irmão 
-e a sua mãe?  
-minha mãe biológica morreu de overdose por heroína e a minha mãe adotiva morreu de 
câncer a um ano 
A psicóloga se mantém sem expressão "nossa ela é muito profissional " 
-como era a sua relação com a sua mãe biológica?  
-era a pior possível 
Aaron parecia não querer falar sobre o assunto e só dizia respostas evasivas  
-você sofreu algum tipo de abuso com ela? 
Aaron pensou um pouco e disse 
-sim,ela quando usava drogas me torturava constantemente 
-como? 
-com ferro quente,me afogava ,me queimava,me pendurava de ponta cabeça para ver o 
meu nariz sangrar 
A medida que Aaron falava a psicóloga começava a ter expressão, mas Aaron não parou 
-me mergulhava no lago congelado, me cortava com faca,me deixava sem comida vários 
dias ,quer que eu continue? 
A psicóloga enrijeceu o rosto novamente e fez outra pergunta 
-como você foi adotado? 
-uma mulher que morava perto da minha casa me adotou,eu e seu filho éramos próximos e 
ela finalmente acreditou no que eu dizia quando a minha mãe biológica queimou o seu filho 
com ferro, depois disso ela me adotou. 
-você sente algum ódio do sexo feminino 
Aaron pensa um pouco e responde 
-não, sinto ódio da hipocrisia.  
-como assim? 
Os olhos de Aaron tomam um tom de verde que eu conhecia muito bem e o associava a 
perigo 
-doutora,pessoas como eu e você falam que abominam crimes e atrocidades ,mas se nós 
tivéssemos a chance nos mataríamos da forma mais selvagem possível, vai me dizer que 
nunca teve vontade de agredir ou matar alguém? 
A psicóloga ficou sem palavras para o'que tinha ouvido 
Nós chegamos em casa era quase meio dia 
-está com fome? 
Eu pergunto  
-muita  
Diz Aaron se aproximando e me puxando pela cintura para um beijo quente e apaixonado 
,Aaron me joga no sofá  
-Aaron não podemos. 
-podemos sim 
Ele diz enquanto sobe a minha saia 



60 

-Aaron você pode magoar o seu braço 
ele beija o meu pescoço e morde minha orelha,as suas mãos passeiam pelo meu corpo e 
ele sobe o meu suéter deixando o meu sutiã à mostra 
-meu braço está ótimo Lizzy 
Quando ele vai tocar em meus seios a minha barriga ronca "ai meu Deus que vergonha " 
Aaron para e olha para mim,eu estou vermelha dos pés a cabeça, ele sai de cima de mim e 
me ajuda a levantar 
-vamos comer alguma coisa 
Ele diz com um rosto que dava para ver claramente que ele estava contendo o sorriso 
"nossa ultimamente eu estou me superando" nós fomos para um restaurante francês, eu 
não fazia ideia do que pedir então Aaron pediu para mim 
-dois Ratatouille por favor.  
Eu fiquei um pouco em dúvida pelo nome  
-isso é feito com o'que?  
Aaron abre um sorriso e diz 
-não é feito com ratos não se preocupe,é feito com legumes 
nós comemos e conversamos parecíamos um casal normal como qualquer outro e eu 
queria que fossemos, quando voltamos para casa a agente do Aaron ligou para ele  
-Aaron, sua exposição está marcada para semana que vem,vê se não faz merda dessa vez! 
Aaron desligou o celular e ficou sentado na varanda  
-está preocupado? 
-eu só não queria que o mundo visse o'que eu fiz a você.  
Eu o abraço por trás 
-isso é passado,o'que importa é o agora e aquilo nunca mais irá se repetir 
Aaron levanta e me puxa pelo braço até o seu quarto 
-Aaron de novo? 
Aaron me joga na cama e diz 
-tira a roupa e deita na cama,eu estou expirado e preciso te pintar 
 
Capítulo 18 
 
Eu tiro a roupa enquanto Aaron vai ao seu estúdio pegar a sua tela tintas e pincéis, quando 
ele volta eu estou usando apenas lingerie 
-tire tudo. 
Eu tiro o sutiã e deixo os meus seios a mostra Aaron dar um goto quando vê os meus 
mamilos rosados rígidos,eu tiro a calcinha e ficou completamente nua 
-bom...deitasse na cama 
Eu me deito e Aaron me coloca na posição que ele deseja ,de lado olhando para a tela a 
minha coxa cobria a minha genitália e o braço cobria os meus mamilos 
ele tirou a camisa e começou a pintar ,ele me olhava com aqueles olhos verdes de 
Esmeralda ,ele ficava lindo enquanto pintava com aquela mecha teimosa que insistia em 
cair em seu rosto e na tentativa inútil de deixá-la no lugar ele sempre a sujar de tinta 
-Aaron...eu... 
-não fale Lizzy,oui? 
Eu me calo e fico imóvel o Máximo que consigo, depois de meia hora na mesma posição 
Aaron finalmente quebra o silêncio 



61 

-terminei, esta cansada? 
Eu acenti com a cabeça e me cobri com o lençol e fui ver o quadro que ele havia pintado 
era eu ,não mostrava minhas partes íntimas ele soube esconder muito bem,eu estava 
deitada sobre a água e havia uma mata densa no fundo,era como se eu fizesse parte da 
natureza, minhas lágrimas começam a rolar 
-Aaron, isso é lindo. 
Aaron abre um sorriso largo ,ele gosta que a sua arte seja apreciada,ele enxuga as minhas 
lágrimas com a sua mão sujando o meu rosto de tinta 
-então 
Eu o olho em dúvida do que ele vai dizer ,ele estava com uma expressão divertida no rosto 
-você pinta como eu pinto? 
Eu bato em seu peito 
-que piada tosca Aaron.  
Aaron cai na gargalhada 
-não é tosca,eu virei pintor só para ter que falar essa piada. 
Eu o beijo com um beijo suave e ele me corresponde com um beijo mais intenso 
-Lizzy , se eu passar dos limites me de um soco bem forte,estou falando isso porque não sei 
se vou conseguir me controlar 
Ele me deita na cama e continua me beijando  
-você não vai me parar? 
-eu acho que...eu também quero isso 
Essa foi a deixa que Aaron queria ouvir ,ele puxou o lençol de mim me deixando 
completamente nua em cima da cama,ele passou a mão sobre meus seios e com o polegar 
acariciava os meus mamilos, logo eles ficaram rígidos estavam tão duros que chegavam a 
doer ,ele colocou um na boca e passou a língua em volta e dava pequenas mordidas me 
fazendo contorcer em cima da cama 
-Aaron...eu quero... 
Aaron põe o dedo em minha boca dizendo 
-você vai ter cher, mas agora eu quero provar você. 
Ele beija a minha barriga e desce até entre minhas pernas  
-cher você é linda e tem um gosto muito bom. 
Eu me contorço de prazer enquanto ele lambe meu clitóris, sua lingua da voltas entre os 
grandes e os pequenos lábios é como se ele estivesse beijando a minha boceta 
-Aaron eu vou gozar 
Eu digo ,mas ele não pára e nem diminui o ritmo e eu gozo deixando os meus líquidos 
caírem em sua boca ,ele nao tem nojo do meu gosto 
-seu suco é delicioso cher 
Ele tira a calça e a cueca ,o seu membro saltou da calça e eu me espanto com o tamanho 
"nossa,ele é grande" eu me levanto e Aaron se espanta com tal movimento 
-qual o prob... 
Eu o beijo e falou em seu ouvido 
-agora é a minha vez 
Eu me ajoelho para ele como eu nunca fiz para nem um homem,eu toco a ponta do seu 
pênis ele está pulsando, eu começo beijando e logo em seguida dou uma lambida "o gosto 
não é tão ruim,é salgado" eu o coloco na boca com dificuldades por causa do seu tamanho, 
começo a fazer movimentos de vai e vem ,Aaron está com olhos fechados e suando "ele 
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deve estar gostando " eu coloco o seu pau entre os meus seios e esfrego e o coloco na 
boca ao mesmo tempo "ele está ficando maior"  
-Lizzy ,eu não consigo mais segurar. 
Ele goza sujando o meu rosto e seios ,ele pega a ponta do lençol e me limpa  
-desculpe por isso 
Eu sorrio 
-tudo bem 
Aaron me joga na cama novamente 
-ainda não acabamos 
ele me penetra com força, houve dor ,mas também ouve prazer  
-esta machucando?  
Eu digo que não com a cabeça e Aaron começa a se movimentar lentamente e depois 
acelerando ,ele sussurrava coisas em francês no meu ouvido 
-cette chàrie ,continuez c'est tres bon,ceci ma belle. 
Eu não entendia o'que ele dizia ,mas cada palavra que ele falava me aquecia ainda mais 
,eu me virei e fiquei por cima e Aaron se surpreendeu com minha atitude  
-você não pode forçar tanto o seu braço 
ele sorri e eu cavalgo nele com todas as minhas forças, Aaron acaricia os meus seios e 
segura a minha cintura 
-n'arrête pas ma princesse je te veux tellement. 
Eu cavalgo tirando o seu membro quase por completo e o colocando de volta  
-Lizzy ,se continuar assim... 
-não se segure 
E ele gozou e logo em seguida foi eu  
Eu me deitei ao seu lado e ele ficou acariciando o meu cabelo 
-Aaron, eu...isso foi incrível.  
Aaron sorri em resposta e ficamos ali por um tempo sem dizer nada até que eu quebro o 
silêncio 
-quando estavamos transando... 
Aaron fecha a cara e diz 
-transamos? Não, nos fizemos amor ,transar foi oque eu fiz com a Keyle ,foi o que você fez 
com o Lois ,eu e você fizemos amor.  
Eu me corrijo e digo 
-quando nós estávamos fazendo "amor" você falava francês 
Aaron passa a mão em meu rosto e diz 
-você me faz viajar de volta para a minha terra natal 
Eu fico vermelha com a sua confissão e ele termina 
-e também tem umas palavras que eu ainda não sei falar em inglês 
Nós caímos na gargalhada "Aaron e seu talento de tirar o romance de tudo" 
Eu me levanto e digo 
-vou tomar um banho 
Aaron fica na cama e eu vou ao banheiro. 
Quando eu estava no chuveiro só pensava se um dia eu iria me arrepender de ter feito amor 
com o Aaron, eu ainda não havia descoberto tudo dele,porque essa tal de Lucille ainda 
mandava emails para Aaron? Havia muitas perguntas sem respostas.  
Eu saio do banheiro e Aaron ainda está deitado  
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-Aaron, porque essa tal de Lucille ainda re manda emails?  
Aaron tenta disfarçar  
-Lizzy,você não está com ciúmes ,está? 
Eu tento evitar não ficar vermelha 
-não, é que eu não consigo entender, vocês tiveram um caso? 
Aaron suspira,mas eu continuo 
-Aaron você tem que começar a ser sincero comigo ou tudo que fizemos não passou de 
uma mentira. 
-tudo bem Lizzy,lembra quando eu disse que a morte de Keyle tinha muito mais por trás?  
Eu lembrava disso e ele continuou 
-Keyle estava planejando me matar e Lucille seria a sua cúmplice, mas com a morte de 
Keyle Lucille tentou me incriminar e não conseguiu pois eu paguei a fiança, você lembra de 
quando eu disse que iria viajar ? 
Eu acenti com a cabeça 
-quando eu fui a essa viagem foi para resolver esse assunto com a polícia, Lucille agora 
está me mandando emails com ameaças 
eu fico em choque,tudo que ele havia me dito era mentira.  
-Aaron, porquê não me contou? 
-Lizzy ,você era apenas mais uma com quem eu fechei contrato, não havia necessidade de 
te contar até agora. 
Ele estava certo, eu não tinha o direito de ficar zangada,Aaron me puxa para ele e eu me 
deito ao seu lado 
-vamos esquecer isso Lizzy. 
-Aaron, você não se preocupa com essa mulher?  
Aaron dar de ombros 
-não, estou mais preocupado com você 
ele se inclina para mim e me beija em um beijo quente e apaixonado e eu o correspondi 
,mas aí me vem outro monte de coisas na minha cabeça e eu recuo 
-eu...eu vou fazer café 
eu saio do quarto e Aaron fica na cama com uma expressão de dúvida  
"Meu Deus, eu vou me arrepender disso com certeza, eu não o conheço não sei do que ele 
gosta e ele sabe de mim muito menos" 
Aaron chega na cozinha apenas de cueca e se senta na cadeira,seus cabelos macios caem 
sobre suas costas enquanto ele me olha com aqueles olhos verdes maravilhosos 
-qual o problema Lizzy?ainda tá preocupada com tudo aquilo?  
-Aaron, como isso pode acontecer ? nós mal nos conhecemos.  
Aaron faz uma expressão séria 
-qual o problema ,eu gosto de você e... 
Eu o interrompo 
-não podemos ter um relacionamento assim,um sem conhecer o outro  
Aaron dá uma risadinha "filho da puta lindo "  
-vamos nos conhecer agora. 
Eu faço uma expressão de deboche e Aaron finaliza 
-vamos para um restaurante ainda são 19:47 vamos fazer um encontro como os namorados 
fazem 
"Namorados? Nós estamos namorando?" 
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-tá bom. 
Aaron abre aquele sorriso maravilhoso e vai para o quarto se arrumar e eu vou procurar um 
vestido para vestir 
eu lembrei que havia comprado um vestido vermelho vinho bem decotado costas nuas e de 
comprimento que deixava as coxas a mostra, para combinar com o vestido eu coloco um 
salto vermelho de veludo e um batom cor vinho e deixo os olhos mais claros e coloco um 
lápis de olho azul para realçar a cor dos meus olhos,deixo os meus soltos e meu celular 
toca 
-já está pronta? 
Era o Aaron?  
-estou 
O celular desliga ,ouço alguém bater na porta e eu vou atender 
-vim buscá-la para o nosso encontro 
-Aaron ta fazendo oque aqui fora? Essa casa é sua. 
Aaron dar risada ,dava pra ver que ele queria fazer tudo direito,eu pego a minha bolsa e 
entrou no carro,foi complicado convencer o Aaron de que ele não podia dirigir 
ao chegarmos no restaurante pedimos uma salada  
 
Capítulo 19 
 
-então por onde começamos? 
Eu pergunto  
-meu nome é Aaron, eu tenho 25 anos e sou pintor,minha cor favorita é verde e minha 
comida favorita é brigadeiro de café. 
Eu dou risada dele,não era como um encontro às cegas ,mas eu entro na brincadeira  
-eu sou a Lizzy, tenho 21 anos logo terei 22, eu trabalho de modelo para pintores... 
Nesse momento Aaron deu uma gargalha 
-minha cor favorita era azul,mas agora é Verde... 
-porquê?  
Aaron pergunta 
-culpa dos seus olhos, minha comida favorita é torta salgada de frango. 
Passamos o jantar todo conversando ,descobri que Aaron gosta de músicas calmas e não 
sabe dançar e que ele sabia tocar violino ,mas não tocava a muito tempo e que ele adorava 
animes e ir em eventos de animes ,ele sofria bullying na escola por ser feio,eu não consegui 
acreditar nisso e que o'que ele mais gostava em uma mulher era as mãos e logo em 
seguida a boceta ,francês safado. Quando estávamos prontos para irmos embora apareceu 
um monte de paparazzi  
Aaron quem é essa mulher? 
Onde a conheceu? 
Ela é sua amiga? 
Estão tendo um tipo de relação?  
O senhor tentou suicídio?  
Aaron me puxava pelo braço tentando me tirar da multidão quando eu sinto uma mão me 
puxar 
-AARON ! 
-LIZZY CADE V... 
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Aaron cai no chão," oque ta acontecendo? " ele está sangrando no ombro ,foi um tiro  
-ME SOLTA,ME SOLTA 
Quando eu vejo quem me puxa é Lucille e ela está com uma arma na mão 
-EU VOU TE MATAR SE VOCÊ NÃO ENTRAR NO CARRO 
eu entro no carro e ela me leva para uma cabana afastada da cidade quando chegamos lá 
ela me puxa para dentro sempre apontando a arma para a minha cabeça ,quando entramos 
eu vejo um colchão sujo no chão e algemas chumbadas no chão 
-tira a roupa. 
Eu não questiono apenas tiro as roupas e começo a chorar 
-você é ridícula, o'que ele viu em você?  
Ela cospe na minha cara e liga uma câmera que está no canto do quarto 
-Aaron, esta gravação é para você e sua mente doentia espero que goste 
Ela pegou uma barra de ferro e bateu primeiramente em meu estômago e depois vários 
golpes na minha cabeça costas e pernas,eu gritava de dor e ela se divertia com isso 
-VOCÊ DEVE TA GOSTANDO ,VOCÊ NÃO GOSTA DE APANHAR DO AARON?  ENTÃO 
VOCÊ GOSTA DE APANHAR DE MIM TAMBÉM ! 
quando ela parou de me bater eu já estava com dois dedos da mão quebrados e com a 
cabeça sangrando eu estava com o corpo cheio de hematomas  
Dois homens entraram no quarto e eu temia o'que iria acontecer 
Aaron estava caído no chão e os paparazzi tirando várias fotos 
-abutres de merda ,saiam daqui. 
O tiro havia pego de raspão  
-para que direção levaram Lizzy? 
Os paparazzi fizeram uma de desentendidos e Aaron sai daquele local para pensar melhor 
,depois de 15 minutos o seu celular toca,era uma chamada de vídeo ,Lizzy estava nua em 
um muquifo e Lucille segurava uma barra de ferro e a golpeia várias vezes  
-par Dieu 
Aaron fica desesperado sem ter oque fazer daí ele lembra que ele pode rastrear as 
chamadas direcionadas para o seu celular ,ele começa a rastrear e Aaron entra no carro 
para seguir ,mas a ligação não pode encerrar  ou o sinal é cortado 
Entram dois homem no quarto onde Lizzy está e Aaron já sabia o'que isso significava 
-Lizzy,eu juro que vou te salvar. 
Os homens chutaram Lizzy e depois abriram o zíper, Lizzy estava quase desacordada.  
Aaron já estava desesperado e ele via a cena dos dois homens estuprarem a mulher que 
ele amava, ele não se aguentava de ódio e acelerava ainda mais o carro 
Eu estava caída no chão quando vi dois homens entrando ,eles me chutaram e logo em 
seguida abriram o zíper da calça "Deus por favor ,não faz isso comigo" eles abriram minhas 
pernas e me estupraram ,fizeram de tudo comigo ,dupla penetração ,sexo oral ,sexo anal e 
urinaram em mim quando terminaram,eu só queria que tudo aquilo acabasse que Deus me 
levasse de uma vez ,e repente eu ouço uma batida forte na porta,Aaron estava na entrada 
da porta e estava com os olhos tão verdes que brilhavam na escuridão, isso significava 
perigo  
Ele pegou Lucille pelos cabelos e a jogou na parede, um dos homens foi pra cima dele ,mas 
Aaron pegou a barra de ferro de Lucille e golpeou o homem na cara e logo em seguida o 
outro Homem sacou uma arma e atirou no Aaron, o tiro pegou em sua barriga, Aaron jogou 
a barra de ferro que atingiu a testa do outro homem, ele foi em direção de Lucille e a 
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pendurou pelos cabelos 
-porque ? 
Aaron pergunta 
Lucille cospe sangue na cara do Aaron 
-você era meu,eu te amava ,amava o jeito que você me espancava ,porque você me 
abandonou?essa vadia que você contratou não vai te amar como eu te amei,por isso que 
eu mandei arrombarem essa boceta sebisa e esse cú imundo. 
Lucille ria como uma maluca e Aaron possesso de raiva a jogou tantas vezes no chão que 
ela não resistiu,ele foi em direção dos dois homens e com a barra de ferro os golpeou na 
cabeça tantas vezes que os seus crânios se abriram,parecia uma cena de um filme de terror 
,eu tremia no colchão sujo e vi Aaron vindo em minha direção 
-Lizzy,resista . 
Ele me colocou no carro e fomos em direção do hospital, eu passei o caminho inteiro o 
olhando, memorizando os detalhes do seu rosto como se fosse a última vez que eu o via. 
Eu não me lembrava de muita coisa ,mas quando eu acordei sentia muita dor no corpo 
inteiro,Aaron estava sentado lendo uma revista,ele estava com os cabelos um pouco 
embaraçado e com a barba por fazer. 
-Aaron...eu... 
Aaron se levanta bruscamente 
-Lizzy,eu vou chamar o médico 
ele sai as pressas e eu fico esperando "oque aconteceu? Eu estava jantando com o Aaron e 
Lucille..." as lembranças voltaram como um turbilhão, Lucille havia me levado para uma 
cabana me espancado e dois homens haviam me estuprado ,minhas lágrimas começam a 
cair e eu gritava em desespero 
-Elizabeth? Eu sou o médico encarregado, como se sente? 
ME pergunta um médico que havia acabado de chegar, eu não conseguia falar eu só 
chorava 
-eu...fui espancada,fui estuprada... 
E eu repetia essa frase várias e várias vezes, Aaron ficou em pé no canto do quarto com a 
mão na boca surpreso com a situação ,o médico injetou algo na minha veia e logo eu me 
senti mais calma 
Aaron se aproximou de mim e passou a mão em meu rosto 
-Lizzy a polícia está aqui para fazer umas perguntas 
Os policiais entram  
-senhorita Elizabeth ,lembra oque aconteceu?  
-sim,eu e Aaron estávamos jantando em um restaurante ,atiraram em Aaron e me levaram 
para uma cabana 
-sabe quem a levou? 
-sim Lucille ,ela foi uma modelo do Aaron no passado 
-e depois que chegou na cabana o'que aconteceu? 
Eu começo a chorar novamente 
-Lucille me espancou e dois homens me estupraram 
os policiais acentiram para o Aaron e foram embora 
-eles estavam checando se a minha versão era verdadeira 
disse Aaron enquanto acariciava meu cabelo 
-j'taime Lizzy . 
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Aaron me beija no rosto e eu tento beijar a sua boca ,mas ele vira o rosto  
-qual o problema Aaron?  
-nada...eu vou... 
Ele sai do quarto sem  me dar quaisquer explicações 
Depois de três dias no hospital finalmente eu recebi alta e vou com Aaron até o carro para 
irmos para casa ,Aaron também estava se recuperando do tiro no ombro e na barriga que 
havia levado, mas ele parecia bem melhor do que eu, Aaron dirigiu até em casa e me 
ajudou a descer do carro ,Lois estava nos esperando na porta de casa 
-Aaron e Elizabeth, como é bom ver vocês de novo. 
Lois abraça o Aaron e logo em seguida a mim 
-Elizabeth, fiquei muito triste em saber oque tinha acontecido a você eu sei que é fácil para 
mim dizer isso ,mas o melhor é esquecer isso tudo. 
Eu apenas concordo e Lois sorri com aquele sorriso confortante e nos ajuda a entrar em 
casa 
A casa está arrumada e com um cheiro delicioso vindo da cozinha 
-oque é isso Lois? 
Aaron pergunta querendo saber a razão do cheiro maravilhoso 
-Jade está cozinhando, sabe nós estamos namorando. 
Eu fico feliz pelo Lois ,eu gostava muito dele ,nós passamos o dia jogando cartas e jogos de 
tabuleiro, Aaron parecia que não estava gostando de ficar de repouso ele queria pintar ou 
cuidar das suas plantas, eu me aproximo dele para confrontá-lo 
-Aaron, você não se sente bem? Quer ir para o quarto?  
Aaron se afasta , ele está me evitando desde o incidente com Lucille, Lois percebe que há 
algo de errado e pede para Jade ir comprar algo no mercado. 
 
Capítulo 20 
 
-Aaron oque esta havendo? 
Lois pergunta e Aaron franziu o cenho e responde 
-nada... 
Antes que Aaron pudesse dizer mais alguma coisa Lois o interrompe 
-Aaron, Elizabeth está querendo alguma atenção sua o dia todo e você só a evita. 
Aaron olha para mim como se não quisesse me machucar, mas ainda sim machucando 
-Aaron, você está com nojo de mim 
Eu pergunto a ele ,era uma pergunta razoável já que eu estava com um corte na cabeça o 
rosto roxo e inchado e com hematomas em todo o corpo ,fora o fato de dois homens terem 
feito aquilo comigo, Aaron faz um semblante triste  
-Lizzy eu...não quero tocar em você enquanto lembrar daquela cena. 
Lois fica chocado com o'que o Aaron disse e eu fico completamente sem palavras 
-Aaron eu não...eu não sei oque dizer . 
Lois fala perplexo ele me olha pensando que eu estava chorando ,mas eu não estava ,na 
verdade eu estava zangada  
-como você pode dizer isso?! Você acha que eu escolhi tudo aquilo? Eu não pedi para ser 
estuprada por culpa sua! 
Lois fica surpreso com a minha explosão e Aaron fica mais surpreso ainda 
-VOCÊ NÃO CANSA DE SER BABACA? OLHA POR TUDO QUE EU PASSEI E VOCÊ 
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NEM PARA ME APOIAR SERVE! 
-Elizabeth não se altere tanto você ainda está se recuperando . 
Lois falava preocupado ,mas eu não conseguia me acalmar, depois de tudo que eu passei.  
-Aaron você é o francês mais idiota que eu já conheci ,você não tem sentimento e não se 
sacrifica pelos outros e os unica coisa que importa para você é você mesmo ,você não sabe 
amar ninguém.  
Aaron ao me ouvir falando tal coisa fica assustado e finalmente decide falar algo ,eu 
finalmente havia quebrado aquela armadura de gelo 
-Lizzy eu juro que eu não quis te irritar é que depois que eu vi aqueles caras fazendo aquilo 
com você, foi..foi nojento e... 
Eu dou um tapa na cara do Aaron  
-NOJENTO? NOJENTO? ! VOCÊ É UM ASSASSINO CRUEL QUE ACHA QUE PODE 
FAZER OQUE QUISER COM QUALQUER UM E DAR DINHEIRO PARA SE REDIMIR, 
VOCÊ MATOU A LUCILLE E AQUELES CARAS COMO UM ANIMAL SELVAGEM !  
Lois me abraça para tentar me acalmar e minhas lágrimas caem 
-você prometeu que nunca mais me magoaria  
Ao ouvir isso Aaron faz uma expressão triste e se ajoelha ,ele estava sentindo dor ao fazer 
tão gesto ,mas ele não se importava, Lois me soltou e eu olhei Aaron ajoelhado sem 
entender muita coisa 
-Lizzy,me mate 
Eu me surpreendo com tal pedido ,ele aponta para a escrivaninha no canto da sala e diz 
-ali na gaveta ,tem uma arma e está carregada,pegue e atire em mim ,me mate 
Eu estava em Fúria, vou até a escrivaninha  e pego a arma ,Lois tenta me impedir,mas eu 
aponto a arma para ele 
-SE AFASTA LOIS ,NÃO QUERO TE MACHUCAR ! 
Lois se afasta e fica do lado do Aaron com as mãos para cima 
-Elizabeth pense bem... 
-CALA A BOCA LOIS! 
eu apontei a arma para Aaron, ele me olhou e disse enquanto as lágrimas corriam sobre o 
seu rosto 
-j'taime Lizzy,você merece alguém que te faça feliz, eu não queria te magoar ,mas magoei 
,eu mereço morrer. 
Eu fico imóvel apontando a arma e com o dedo no gatilho,eu estava chorando. 
-ME MATE!ME SALVE! 
Aaron estava desesperado  
-eu..não consigo 
Eu me ajoelho e ponho as mãos no rosto enquanto choro e Aaron me abraça 
-Lizzy eu gosto de você e eu estou feliz que você não atirou. 
-só gostar não basta Aaron, eu quero que você me ame 
Lois fica em dúvida,mas não fala nada e Jade entra na sala 
-gente,eu perdi alguma coisa? 
Quando escureceu Lois ficou trancado no quarto conversando com o Aaron e ele explicou 
que Lizzy estava em um momento difícil e que precisava de apoio ,Aaron precisava 
esquecer aquilo e apoiar Lizzy ,Lois também explicou que Aaron estava com um 
temperamento muito suicida e precisava relaxar um pouco então logo depois que ele 
melhorasse o melhor era tirar umas férias 
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eu estava deitada com o Aaron no quarto dele ,já estamos prontos para dormir ? 
-Lizzy daqui a três dias eu vou a minha exposição. 
Eu fiquei um pouco empolgada pois pensei que ele me convidaria ,mas ele não o fez 
-eu acho melhor você ficar em casa,quer dizer você ainda está se recuperando, os seus 
ferimentos foram piores que os meus. 
Eu entendi o motivo, mas ainda sim eu queria ir com ele, Aaron me dá um beijo na testa e 
nós dormimos  
Amanheceu e assim que eu abri os olhos Aaron estava com uma bandeja com café da 
manhã 
-j'taime Lizzy ,bonjour 
Meu coração encheu de alegria, Aaron estava se esforçando para darmos certo  
-bom dia Aaron 
Eu tomei café da manhã e Aaron me levou para a estufa para cuidarmos das plantas,eu já 
estava um pouco melhor dos machucados e os roxos no meu corpo já estavam sumindo, 
agoamos as plantas e nos sentamos um pouco 
-Lizzy eu sinto muito pelo que eu falei,eu não sou muito bom com palavras de carinho 
porque nunca houve uma mulher que eu quisesse falar palavras de carinho,mas você está 
me ajudando a ser uma pessoa melhor e eu prometi não magoá-la então me perdoe . 
Eu o perdoei, ele estava realmente arrependido ,nos beijamos e fomos para a sala 
-Aaron, os policiais não disseram nada sobre você ter matado três pessoas? 
-não, eu expliquei tudo e com o seu depoimento eles disseram que foi legitima defesa. 
Fazia sentido ,mas ainda havia quatorze mulheres mortas pelas mãos do Aaron que 
ninguém havia sentido falta 
-ei Aaron aquelas mulheres que morreram ,porque você não foi preso por causa delas,você 
não subornou a polícia quatorze vezes né? 
Aaron parecia não gostar do assunto, mas ele me contou 
-essas mulheres são apenas prostitutas francesas sem pai e nem mãe, sem documentos ou 
histórico de qualquer coisa ,elas nem existiam para os olhos do governo então ninguém 
procurou justiça pela suas mortes e ninguém procurou fazer justiça por elas. 
Eu fico triste por elas ,mas não a muita coisa que possa ser feito ,o bom é que o Aaron 
mudou e que nunca mais fará mal a ninguém, eu ligo a tv e vejo as notícias enquanto Aaron 
me massageia 
-Aaron você sabe que nós não po... 
Aaron me beija ,depois beija as minhas pernas e vai subindo os beijos 
-nada de sexo,eu sei que você ainda está bem machucada 
ele começa a passar a mão em minha parte intima e logo em seguida beija a minha barriga 
e desce até as minhas coxas e começa a beijar a minha boceta, pequenos lábios grandes 
lábios e clitóris, eu me contorço de prazer, ele me penetra com dois dedos enquanto me 
chupava e não demorou muito até eu chegar ao orgasmos,passamos o dia juntos 
conversando e vendo filmes e dormimos juntos ,foi um dia agradável.  
 
Capítulo 21 
 
Finalmente é o dia da exposição de Aaron, ele acordou cedo e estava bem agitado  
-Aaron, a exposição será de que horas?  
Eu pergunto ,mas Aaron não me ouve , ele está fazendo a barba então eu pego uma 
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escova e vou escovar os seus cabelos,ele se assusta 
-oque você ta fazendo? 
-eu vou escovar os seus cabelos  
Eu começo a escovar os longos fios loiros e passo o secador de cabelo neles 
-pronto ,agora você está mais lindo do que já é 
Aaron me pega pela cintura e me coloca nos braços com uma perna de cada lado 
-eu queria que você pudesse ir comigo, mas lá vai ter muitos paparazzi e isso será um 
incômodo depois do que aconteceu 
eu acenei com a cabeça entendendo perfeitamente, Aaron estava quase arrumado com 
uma camisa social e uma calça e sapatos,ele estava bem elegante  
Aaron me colocou na cama e começou a me beijar 
-Aaron, eu quero fazer 
Aaron fica em dúvida ,mas ele sabia que não podia 
-Lizzy,quando seu corpo se recuperar por completo nós tiramos o atraso, mas até lá vamos 
ter que nos segurar 
Aaron beija a minha testa e vai terminar de se arrumar 
Eu estava fazendo um brigadeiro de colher quando Aaron já de terno e com o cabelo preso 
no seu famoso coque veio até a cozinha 
-eu já vou indo Lizzy ,eu vou chegar pela madrugada ,não me espere. 
Ele me beija e sai 
Eu vou para sala assistir a exposição 
Repórter :  quadros estão avaliados para mais de 50.000 reais e o grande pintor está 
chegando,ele passou por muitas coisas no decorrer desse tempo,mas ele disse que não 
perderia a sua exposição, será que a donzela misteriosa que está pintada em seus quadros 
também virá?  
Eu pego o celular e vejo as lives das redes sociais da exposição quando escuto a repórter 
Repórter: aí está ele ,Aaron The La Franquier ,o grande pintor de fama mundial ,senhor 
Franquier ,uma palavrinha 
Aaron:oi boa noite 
Eu o assisto atentamente, nossa o filho da puta consegue ser mais bonito ainda na tv. 
Repórter : o'que esperar da exposição?  
Aaron:você pode esperar cenas fortes e quadros emocionantes . 
Repórter : quer agradecer alguém?  
Aaron :sim ,eu quero agradecer a o meu irmão Lois por sempre me apoiar ,quero agradecer 
a minha noiva Elizabeth… 
Repórter :pediu em noivado quando? 
Aaron : eu to pedindo agora,Elizabeth quer casar comigo? 
Eu olho aquilo abismada,meu Deus ele tá falando sério? Eu pego o meu celular e enviou 
uma mensagem de um emoji pensando 
Aaron : olha só ela disse que vai pensar 
Disse Aaron apontando o celular para a câmera ,eu estava bem entusiasmada com o 
pedido de noivado  
A exposição começou e os quadros estavam fazendo o maior sucesso, Aaron estava 
mostrando cada quadro ,meus quadros com o corpo de Keyle ,no penhasco,na neve,no 
gelo e chorando enquanto me olhava no espelho estavam fazendo muito sucesso ,mas 
Aaron mostrou os meus quadros com as mãos para Luz e deitada na cama e esses foram 
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os que chamaram a atenção do público, até que ele descobriu um quadro enorme meu 
,sorrindo igual ao desenho que ele colocou na minha bolsa,nesse momento eu fiquei tão 
emocionada,Aaron pegou o microfone e disse 
Aaron : eu não vou mais fazer quadros de mulheres chorando pois achei um motivo de fazer 
essa  mulher aqui sorrir. 
Eu pego o celular e digito uma mensagem para Aaron ,Aaron olhou a mensagem e disse 
Aaron : agora pouco eu pedi essa linda mulher em casamento, e ela disse sim. 
Aaron mostrou o celular para a câmera e todos vibraram  
Aaron chegou em casa era por volta das 2:00 am e eu o esperava no sofá 
-oi cher , você ainda está acordada? 
Eu o beijo profundamente 
-nossa cher ,tudo isso? 
Eu sorrio e digo 
-Aaron eu quero você agora,por favor 
Aaron passa a mão em meus cabelos e diz 
-não podemos Lizzy 
Eu me ajoelho e abro o seu zíper 
-deixa eu cuidar de você então 
eu coloco o pau dele na boca e o chupo lentamente,Aaron fecha os olhos e põe a mão em 
minha cabeça para colocá-lo por inteiro na boca,mas era evidente que não cabia,eu lambia 
a cabeça e chupava o tronco até chegar a minha garganta 
-Lizzy,Je ne peux pas le tenir, ta bouche est tellement chaude 
E ele goza em minha boca me fazendo engolir o seu esperma. 
 
Capítulo 22 
 
Seis meses depois  
O dia amanheceu ensolarado e eu acordei com os beijos de Aaron 
-oque você quer com isso? 
Eu pergunto sonolenta 
-eu quero te foder de todas as maneiras possíveis.  
Meu corpo se aquece com essa declaração, Aaron tira a minha blusa e suga os meus 
mamilos que logo ficam rígidos ele me mastubou com aquelas mãos de pintor ,ele me 
penetrou sem aviso e eu me contorci de prazer e ele me dava fortes estocadas 
-Aaron, você é o melhor nisso,continua me fodendo com esse seu pau gostoso 
Aaron me puxou e colocou de quatro ,ele colocou o dedo em minha vagina e o lubrificou 
,logo em segura o colocou em meu cú. 
-Lizzy ,relaxe pois vou te comer por trás  
Eu me assusto um pouco ,mas tento me manter calma,Aaron lubrifica o seu pau em minha 
boceta e quando ele está bem molhado ele o coloca em meu cú 
-tá machucando? 
Eu respondo que não e ele continua,mais forte e mais forte. 
-jet'aime tanto Lizzy,eu vou gozar 
-goza dentro do meu cuzinho Aaron ! 
E assim ele o fez ,me preencheu com o seu esperma quente me fazendo gozar logo em 
seguida.  
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Eu me deito colocando uma perna por cima dele 
-Aaron, o'que é je t'aime? 
Aaron franzi a testa e diz 
-é eu te amo, você não sabia? 
Eu fiquei boquiaberta 
-quer dizer que você diz que me ama desde aquele dia que eu fui embora?  
Aaron assente com a cabeça e eu digo 
-meu Deus ,eu tenho que aprender francês.  
Aaron dá uma gargalhada 
-vamos nos arrumar para o casamento 
nós tomamos banho e eu coloquei um vestido verde justo e Aaron apareceu de terno preto 
e prendeu o cabelo em um rabo de cavalo 
Nós chegamos na igreja e a noiva estava linda 
Era o casamento de Lois e Jade e eles pareciam estar muito felizes, eu e Aaron não 
havíamos casado ainda pois queríamos dar um tempo noivando para nos conhecermos 
bem  
A festa estava maravilhosa e tudo estava impecável, Lois se aproxima de nós com um 
sorriso estampado no rosto 
-e vocês quando iram se casar? 
Ele falava em tom de brincadeira e Aaron fazia uma careta não gostando da ideia 
-vamos esperar mais um pouco irmão 
dizia Aaron abraçando Lois 
Eu realmente estava feliz com o Aaron, ele estava indo a psicóloga e estava tratando os 
seus traumas de infância e já não bebia mais ,ele não pintava mais aqueles quadros 
horríveis e cuidava muito bem de mim, acho que ele só precisava que alguém tentasse 
ajudá-lo. 
A festa estava quase acabando e eu estava conversando com Jade ,a noiva mais linda que 
eu já vi 
-Lizzy não vai comer? 
-Ah não, eu estou um pouco enjoada esses dias. 
Jade faz uma cara preocupada e diz  
-Lizzy,você acha que tá grávida? 
Eu acenti com a cabeça e disse 
-eu fiz o teste Jade,eu to gravida,estou com dois meses 
Jade me abraça 
-parabéns, o Aaron já sabe? 
-não, eu vou contar para ele amanhã 
nós curtimos o resto da festa e fomos para casa. 
 
Capítulo 23 
 
Eu estava no jardim da casa do Aaron e ele estava pintando no lado de fora,era primavera e 
as flores estavam lindas. 
-Lizzy,fica em frente ao jardim,abaixa a cabeça e toca no cabelo 
Assim eu o fiz e ele começou a me pintar não demorou muito tempo para ele terminar. 
Aaron me pegou pela cintura e me deitou na grama 
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-você é a obra de arte mais linda que Deus já fez. 
Ele me beija e eu finalmente digo 
-Aaron, eu to grávida 
Aaron se espanta com o'que ouve,mas quando eu penso que ele não gostou da notícia, 
Aaron sorri e me abraça 
-Lizzy ,que ótima notícia ,você vai me dar um filho 
Ele me beija apaixonadamente 
-eu te amo tanto Lizzy,eu quero te fazer feliz até o fim de nossas vidas. 
-seu francês filho da puta ,vem cá 
Eu o puxei e dei um beijo ardente ,e Aaron começou a tirar a roupa 
-quer brincar aqui um pouco cher? 
Eu assenti sorrindo confirmando a ideia e ficamos em nossa onda de amor sem fim , a vida 
é dura ,confusa e às vezes queremos desistir ,mas se não dermos apenas uma tentativa 
nunca encontraremos o amor no mundo. 
"O cacto tem o corpo coberto de espinhos e ainda sim nasce flores" 
 
 
                                  Fim. 


