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Prólogo
So drag me down to the fire
Surrender me to desire
Paint my soul as a liar
But I don’t need nothing
Nothing else but you

— Conor Maynard, “Nothing But You”.

Duas semanas antes da turnê
Shane

— Preciso esconder vocês, cacete! — E lá estava eu, correndo pelo meu
apartamento, arrastando duas prostitutas pelas mãos. A cena seria bem cômica se
não fosse trágica.
— Onde? — perguntaram juntas.
— Em qualquer lugar! — Abri a porta do closet e pensei melhor. Aquilo era
uma péssima ideia. Ah, foda-se. Eu beirava o desespero mesmo. — Se enfiem aí.
— Mas quem é Roxanne? — a garota de sotaque russo e falso questionou,
piscando os longos cílios. — A menina tem a chave do seu apartamento?
Quem é Roxanne Taylor?
A minha melhor amiga, a pessoa que me entendia mais do que eu mesmo, a
única mulher no mundo que eu não podia decepcionar. Eu tinha prometido a ela
que sossegaria, especialmente porque agora eu era uma celebridade. Você sabe, sou
o integrante da banda The M’s. E com a fama veio a agitação. Nos últimos meses,
a minha vida virou um corre-corre sem fim. Terapia. Compor músicas. Lançar CD.
Ensaiar com os caras. Videoclipes. Interação com os fãs. Me preparar para a turnê.
Eu era um rockstar e, cara, todos os olhos estavam em mim.
Só que isso não me impedia de querer dar umas transadinhas.
Caralho, eu sou um D’Auvray.
— Sim, ela é a minha melhor amiga e tem acesso a tudo, até à minha alma. Vai
me comer ao molho barbecue assim que vir vocês aqui, sendo que eu prometi… não
importa. — Da forma mais gentil que o tempo permitia, guiei as duas garotas para
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dentro do closet, pegando suas roupas que estavam jogadas no chão e entregando
tudo a elas. Snow, meu cachorro traíra, começou a pular em cima de mim, como se
quisesse me atrasar, bem consciente de que Roxanne estava chegando. — Fiquem
quietas, ok?
— Vai ter que fazer um depósito um pouco maior do que… — a outra
argumentou.
— É, tô ligado. Pago o que vocês quiserem, desde que prometam não saírem
daí.
Escutei o som do elevador subindo, cada vez mais perto.
Fiquei gelado da cabeça aos pés.
Reage, Shane! Reage, porra!
Fechei o closet.
E olhei para baixo.
Eu estava completamente nu.
Fodeu. Fodeu. Fodeu.
Peguei a primeira coisa que encontrei. Por sorte, era uma boxer, e a vesti na
velocidade da luz. Meus olhos pairaram em... merda, as calcinhas! Joguei-as embaixo
da cama, enquanto Snow corria para encontrar a Roxy. Um instante depois, ouvi
sua voz doce mimando-o. Respirei fundo, tentando parecer o mais casual possível.
Apoiei uma mão no batente da porta e a outra na cintura, meu peito subindo e
descendo pela correria.
E também por ter acabado de gozar.
Roxy veio até o quarto e, quando me encontrou, seus olhos desceram por mim.
— Bom dia, Tigrão. — Sorriu.
— Bom dia. — Olhei para a minha melhor amiga. Cara, ela estava vestida para
o trabalho, o estágio supervisionado que eu não fazia ideia de onde era, porque
Roxanne dizia que eu ia descobrir na hora certa, ou alguma porra assim. — Você
dormiu b...?
Antes que eu pudesse perguntar o resto, Snow chamou a minha atenção.
Estava atrás de Roxy. O rabo pomposo branco e curvado, as orelhas atentas e um
olhar estreito que diziam que ia me entregar.
Porque ele tinha um sutiã. Rosa-choque. Na boca.
Porra!
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— Roxy, vai no banheiro pra mim?
— Pra você? — ela perguntou, confusa.
— É, pega a minha... o meu...
— Shane. — Roxy estreitou os olhos. — O que está acontecendo?

Abri a boca para responder, mas Snow... cara, como eu teria rido se não
me sentisse tão desesperado. Ele desatou a correr pelo apartamento, patinando,
rosnando e brincando com a merda do sutiã. Roxy se virou para olhá-lo. E eu fiquei
congelado enquanto a minha melhor amiga pairava os olhos bem na coisa rendada
que cintilava.
— Você não disse que ia parar com isso? Especialmente antes de viajar em
turnê? — Ela fez uma pausa. — Onde ela está? — Como não respondi, Roxy chamou
Snow. — Mostre para a mamãe. — Snow foi saltitando como um cabrito até o
closet, o sutiã rosa ainda na boca, mostrando: olha lá como o seu amigo trepa com
desconhecidas. Merda. Roxy abriu a porta do closet, e eu fechei os olhos.
Eu nem queria ver aquilo.
— Ah, são duas. Que pena. Meu melhor amigo tem herpes. — Ouvi seu suspiro
teatral. — Espero que não tenham feito sexo oral sem camisinha.
— Ah, Deus! — uma delas gritou. — Nós o beijamos na boca, não foi?
— Vamos dar o fora daqui. — Ouvi a movimentação das garotas de programa
como se Roxy tivesse anunciado que eu tinha ebola. Abri apenas um pouco os olhos
e vi uma delas tirando o sutiã da boca do Snow. Fechei de novo.
Merda, aquelas garotas eram boas, as únicas que me aguentavam na cama.
Pelo barulho, o elevador as tinha levado embora. O som de Snow pulando
como um maldito cabrito quase me fez sorrir. Então, senti Roxy na minha frente.
Seu suspiro exasperado bateu em algum lugar do meu peito.
— Será que você não consegue ficar um dia sem usar o…?
— Eu consigo, mas não quero.
— É sério, Shane — reclamou, e eu abri apenas um olho. Roxy estava com uma
sobrancelha arqueada, as mãos na cintura. Abri o outro. — Que vontade de dar um
tapa nessa sua cara.
— Bate. — Sorri de lado. — Eu não me importo.
— Sua cueca tá do avesso — respondeu, me ignorando.
— Porra. Querubim, olha…
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— Não, escuta. Se isso cair nos ouvidos errados, se parecer que você é um
ninfomaníaco, acha que vai ser legal? Que vai ser bom para a The M’s? — Ela
mordeu o lábio inferior. — Shane, nós tivemos todo o cuidado do mundo nesses
sete meses. Você expôs o seu coração em uma carta aberta aos fãs, narrando sua
trajetória com as drogas até a recuperação, com tanta humildade. Você mostrou a
sua redenção antes até que isso fosse um problema, mas imagina como vai ser se
descobrirem que faz sexo como come, a cada três horas.
É, por mais incrível que eu fosse agora, não apagava o fato de que eu era um
dependente químico em recuperação.
Antes da reabilitação, eu era um merda.
Depois de transar, especificamente ― que era um dos gatilhos para eu usar
―, eu me enfiava na maconha ou na cocaína. Em um passado não tão distante, esse
seria o momento em que eu cheiraria uma fileira branca e pura, para depois ficar
fodido. Ou acenderia um baseado para relaxar. Talvez até beberia uma garrafa de
vodca. Seja lá qual fosse o entorpecente que eu escolhesse, o pós-orgasmo seria um
dos gatilhos para eu ficar louco.
Afinal, a droga era como um mérito ou uma punição.
Fiz algo incrível? Maconha. Me fodi? Cocaína.
Mas essa vontade já não vinha mais.
Aprendi a driblar os gatilhos, assim como me afastei de todas os ambientes e
pessoas, modificando as situações-chave até que o meu corpo não exigisse. Minha
mente já não se conectava com a necessidade, como era antes de eu querer me
tratar pela minha própria força de vontade.
Desejei ser alguém melhor, sonhei em entrar para a The M’s e consegui tudo
isso.
Mas talvez eu estivesse pouca coisa viciado em trepar.
— Você tá certa.
— É só isso que você diz, mas não consegue se segurar!
Snow, sabendo que estávamos discutindo, veio com um pedaço de alguma
coisa na boca, cutucando a minha perna. Ele fazia isso sempre, porque queria deixar
a gente feliz com seus brinquedos e…
— Isso é um… — Roxy começou a rir, por mais brava que estivesse. — Deus,
ele roeu o pé da mesa?
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— É, ele arrancou de lá. Agora o pênis é brinquedo dele. — Umedeci os lábios,
observando Roxanne. Ela estava com uma calça jeans e uma camisa social. Tão
linda, porra. — Ninguém mandou você me dar uma mesa de centro com pés em
formato de caralhos. Snow é excêntrico, você sabe.
Roxy gargalhou e tirou o pênis da boca de Snow, colocando-o na minha cara.
— Não vou estar com você no Brasil para segurar a famosa Shaneconda,
Tigrão. Sossega o pintassilgo, fazendo o favor. — Enfiou o pé da mesa no meu peito.
Mordi o lábio inferior para não rir. — É sério.
— Tá bom.
— Podemos tomar café da manhã?
Caralho, eu ia sentir falta dela no Brasil, por mais que fosse ficar apenas
alguns dias fora em turnê.
Nos víamos diariamente, compartilhávamos todas as coisas e ela praticamente
passava os finais de semana no meu apartamento.
E mesmo que nos falássemos por telefone…
Ah, caramba. Eu ia mesmo sentir saudades.
Eu e Roxy sempre fomos muito próximos, éramos amigos antes até de eu me
entender por gente. Nos unimos ainda mais quando ficamos em um resort, que foi
adaptado para a desintoxicação. Roxy viu o meu lado mais obscuro sem soltar a
minha mão. Me ouviu implorar por drogas, me ouviu xingá-la quando não as trazia
para mim. Me viu vomitar as tripas e quase ter um ataque cardíaco. Me assistiu da
forma mais degradante que um ser humano pode estar. E mesmo eu sendo a pessoa
mais fácil de ser odiada durante a desintoxicação ― até eu me odiei, especialmente
nas primeiras setenta e duas horas ―, Querubim ainda conseguiu me olhar com
ternura.
— Você faz os ovos, e eu, o café? — perguntei.
Roxy assentiu.
De todos os infernos que eu passei, pensei, enquanto nos movíamos para a
cozinha, perdê-la era a única coisa que eu não suportaria. Roxanne Taylor era a única
pessoa nesse planeta que nunca havia me ferido, que não tinha me abandonado.
E quer saber? A verdade é que eu não a merecia, mas também nunca
conseguiria viver sem ela.
Dela…
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Ah, cara. Eu nunca abriria mão.
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