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Capítulo 1 

O medo. O medo de ter feito a escolha errada. Meu príncipe virou um sapo? Agata 
Stone, após 13 anos com Ben, já não se reconhecia no espelho. Não pelo corpo. Era o 
mesmo. Nem pelo rosto – apenas desgastado pela idade. Mas a cor do cabelo já não era a 
mesma. As roupas mudaram. Os gostos não eram mais respeitados. 

– O que vocês estão fazendo aqui? Cadê o seu pai? – perguntou Agata para as duas 
crianças com olhares assustados, em pé diante da porta de casa. 

– Mamãe, o papai saiu. 

– Saiu? E deixou vocês sozinhos? 

– Ele nos deixou no elevador e mandou a gente subir. 

“Ele nem me leva mais ao cinema e saiu?”. 

– Venham, crianças – disse, colocando os dois meninos para dentro de casa. – 
Vamos tomar um banho, que eu vou contar uma história e vamos dormir. 

Oliver e Nicolas eram obedientes e tranquilos para dois meninos de cinco e oito 
anos. Ben não voltava. Já era 1h30 da manhã e nada dele. Agata olhou os filhos dormindo 
tranquilamente, respirou fundo, fechou a porta e permitiu-se sentir raiva. De novo. Pegou 
o celular e começou a saga de quase toda semana.  

*Onde você está, Ben?* 

Sem resposta. 

*Ben, estou preocupada. Ligue pra mim.* 

Depois de 20 minutos. 

*Ben, por favor.* 

Das outras vezes, ela pegara no sono, com o celular nas mãos e com os olhos 
marejados. Desta vez, porém, Agata decidiu ir tomar um banho. Uma agitação incomum 
tomou conta de seu ser. Vontade de jogar tudo para o alto, respiração ofegante. 
Preocupação e ódio por Ben, misturados em uma angústia sem precedentes.  

“Por que ele faz isso comigo?”, pensou ela, pela milésima vez naquele dia.  

Agata se sentiu tão agitada e inquieta, que levou as mãos ao peito e foi até o 
banheiro. Apoiou-se na pia e olhou-se no espelho. Seus olhos já estavam borrados por 
causa das lágrimas de raiva, fazendo escorrer a maquiagem. No reflexo do espelho, Agata 
viu sua banheira. Apesar de sempre a ver, fazia tempo que não prestava atenção nela.  

“Há quanto tempo não tomo um banho de banheira?”, perguntou-se. 



 

 

Agata gostou da ideia e acalmou-se ao imaginar um banho de espuma. Resolveu 
preparar a banheira. Abriu a torneira e correu ao armário para procurar sais de banho. 
Encontrou um kit, presente de um amigo secreto de dois anos antes. Jogou-os na água.  

“Será que os sais ainda estão bons?” 

Apesar de não estar cheia ainda, Agata entrou na banheira, deitou-se, apoiando a 
cabeça em uma toalha, fechou os olhos e respirou fundo, buscando paz.  

“Isso vai passar. Isso vai passar”, repetiu em sua mente. 

De repente, Agata sentiu a água descendo rapidamente, com borbulhas nos pés. 
Abriu os olhos, assustada, para tentar entender o que estava acontecendo. Será que o 
tampão havia se soltado? Mas a água descia com estranha força para os pés da banheira. 
Agata se encolheu, tentando se proteger daquela situação inexplicável. Teve medo de se 
levantar e escorregar, porque parecia um mar agitado. Foi então que a água começou a 
formar um redemoinho, subindo em direção ao teto. 

 

Agata não quis gritar, para não acordar as crianças. Mas já estava desesperada. 
Tentou fechar os olhos para nem ver o que estava por vir, mas não tinha coragem. 

O redemoinho abriu-se em uma exótica cortina d’água, brilhante e transparente, bem 
diante de seus olhos. Aquilo a deixou hipnotizada, e sem perceber, em um impulso, ela 
estendeu a mão para tocar aquela cachoeira mágica. Ao encostar a ponta dos dedos na água 
corrente, sentiu um clarão.  

Agata sentiu-se puxada em um tranco para dentro da cortina. O clarão deu lugar ao 
escuro total. Tudo isso em milésimos de segundos, que pareceram uma eternidade. Ficou 
inconsciente e não viu mais nada. 

 

*** 

 

Agata voltou a sentir a água quente passando pelo seu corpo, tranquila e agradável. 
Sua cabeça continuava tranquilamente apoiada na beira da banheira. Respirou fundo, como 
se despertasse de um sonho. 

“Foi uma alucinação”. 

Ao abrir os olhos devagar, Agata viu azulejos azuis. 

“Estranho, o Ben não gostava dessa cor. Eu escolhi, mas ele não permitiu”. 

Agata esfregou os olhos. Ainda estava alucinando.  

“Será que os sais vencidos me fizeram mal?”. 

Nunca Ben permitiria algo na casa que não fosse aprovado. Além do mais, aquele 
definitivamente não era seu banheiro. Agata apertou e abriu os olhos diversas vezes. 
Porém, tudo continuava completamente diferente. A parede da banheira tinha a torneira 
que ela sempre quisera, mas que Ben reclamara ser cara demais. Num impulso, Agata 
passou a mão na torneira, sentindo o gelado do aço.  

“Isto é real”. 

Ela saiu da banheira em um pulo e começou a olhar e sentir com as mãos tudo ao 
seu redor. Havia gabinetes em madeira maciça com tampo de mármore branco por toda 
parte. O espaço era enorme. Agata começou a abrir as gavetas e armários daquele banheiro 
desconhecido onde havia acordado. Dentro das gavetas, maquiagens, das melhores marcas, 



 

 

em grande quantidade e meticulosamente organizadas. Nos armários, os melhores cremes 
de rejuvenescimento. 

Tudo aquilo era muito estranho. Mal ela tinha batons! Ben não gostava que ela usasse 
batons escuros. 

– Onde eu estou? – perguntou em voz alta.  

Olhou-se no espelho e era ela mesma.  

– O que está acontecendo? 

Agata puxou uma macia toalha preta felpuda, enrolou-se e abriu a porta, procurando 
seus filhos.  

– Oliver? Nicolas? – chamou em voz alta, sem resposta, antes que pudesse notar o 
quarto onde estava. 

Ao olhar em volta, virou-se para o lado e ficou diante de um closet lotado de roupas 
incríveis, como aqueles de filmes. Entrou nele e passou levemente as mãos pelas roupas, 
impecavelmente penduradas em cabides idênticos. Roupas lindas, cores lindas, das 
melhores grifes, como as que ela sempre quis ter.  

– Estou sonhando. 

Ao correr para fora da suíte, em busca de respostas, Agata bateu a canela no pé da 
gigantesca cama de casal. Encolheu-se de dor enquanto estranhava absolutamente tudo. 
Passada a dor da batida, Agata continuou explorando, confusa, e foi para a sala. Era 
maravilhosa! Totalmente rodeada por janelas de vidro, do teto ao chão, das quais se via o 
mar. Um mar incrível, uma praia deserta de areia branca. O paraíso diante de seus olhos. 

– Não, isso só pode ser um sonho! 

De pé, confusa, com dor e perdida, Agata olhava para a paisagem da janela. Depois 
de algum tempo parada, olhou para os lados e continuou explorando o espaço. Sentia um 
calafrio percorrer toda sua espinha. Como um déjà vu que trazia junto uma multidão de 
sentimentos e sensações. Caminhou até o sofá para se sentar, tamanha era sua angústia com 
aquela situação. Até que um objeto chamou sua atenção. Em uma das mesas laterais dos 
brancos e enormes sofás de linho, ela viu um porta-retratos. Sem pestanejar, abaixou-se e 
agarrou o objeto com violência.  Na foto, era ela.  

– O quê? 

Era ela. Linda e feliz, sorridente, com um vestido lindo. Ao lado de um homem 
maravilhoso, de semblante igualmente feliz e sereno. Aquele jogador com quem ela tinha 
suas fantasias nas noites solitárias. 

“Diego?” 

O barulho de uma porta se fechando interrompeu o pensamento de Agata, que se 
ergueu em um susto, derrubou o porta-retratos e ele espatifou-se no chão. 

– Honey! Está tudo bem? – perguntou Diego Leggero, entrando na sala rapidamente 
em direção a Agata. 

Ela permaneceu muda, olhando fixamente para ele. Diante de seus olhos, estava ele, 
Diego, com um sorriso encantador. Aproximou-se e pegou sua mão, enquanto ela 
acompanhava seus gestos quase em transe. Diego observou seu dedo, que estava 
sangrando. 

– Honey, você machucou o dedo! Te assustei? 



 

 

Deu um beijo em sua testa e saiu de perto para buscar um curativo, enquanto falava 
com ela. 

– Cadê a Marie, hein? Bom, eu mesmo pego um band-aid. 

Apreensivo, Diego voltou com o curativo e não entendeu a expressão no rosto de 
sua esposa. Ainda sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo, Agata 
começou a se beliscar discretamente. Primeiro devagar, em seguida com força. Mas não 
acordava.  

Com olhar apaixonado, ele limpava o machucado que o vidro do porta-retratos 
causara em seu dedo. 

– Honey, que cara é essa? – perguntou Diego – Parece que viu um fantasma! 

– Acho que… eu estou… um pouco confusa. – conseguiu finalmente responder. 

– Senta aqui. Você esta me preocupando. – disse ele enquanto se sentava ao lado dela 
no sofá. – Eu só saí por alguns minutos, você disse que ia tomar um banho, que era para eu 
encontrá-la lá quando voltasse. 

– Eu... disse isso? 

– Você não se lembra?  

– Acho que… não… 

– Ah, você está brincando, Honey? – perguntou, com olhar sacana. -Você quer 
jogar... 

Diego abriu a toalha de Agata, que em um impulso, cobriu-se com os braços. Há 14 
anos, nenhum outro homem havia visto seu corpo. Ele percebeu sua apreensão, pegou em 
sua cintura com carinho e a puxou com firmeza para junto de si. Olhou em seus olhos e 
disse: 

– Olha pra mim. Eu estou aqui.                                                                                                               

Agata estremeceu. Ele aproximou sua boca de seus lábios e lhe deu um beijo único. 
Ela sentiu um calor percorrendo todo seu corpo, um tremor seguido de um frio na barriga. 
Abriu os braços, até então rígidos, cobrindo seus seios, e deixou-se completamente exposta 
àquele homem. Ele a pegou no colo e a levou até a cama, calma e lentamente. 

Na cama, Diego começou a beijá-la no pescoço, do jeito que ela sempre gostou, sem 
nunca deixar de olhar em seus olhos. Por um momento, Agata chegou a reconhecer aquele 
olhar. Abriu um sorriso e teve a certeza de que era ela mesma que estava ali. Diego 
começou a descer, beijando seu colo, seus seios. Ela já sabia o que ele ia fazer. E ele 
apertou seus mamilos na intensidade exata para enchê-la de prazer sem machucá-la. Então, 
pegou em seu quadril, aproximando seu corpo do dele e a possuiu com vontade. 

Agata nunca havia experimentado tal aventura. O orgasmo foi tão intenso que ela 
entrou em um sono profundo.  

De repente, sem saber ao certo quanto tempo havia passado, ela abriu os olhos. 
Olhou ao redor e lembrou-se da viagem que estava vivendo.  

“Ainda estou aqui!”. 

 

Diego dormia tranquilamente ao seu lado.  

“Meus filhos!”. 



 

 

Agata levantou-se, apreensiva. Sem saber o que fazer, correu para o banheiro. 
Ofegante, começou a tatear as paredes, buscando uma maneira de voltar. Seus filhos 
estavam em casa. 

“Será que estão sozinhos? Ben já voltou? Viu que não estou em casa?” 

Era só isso que pensava naquele momento.  

Ela precisava descobrir o caminho de volta.  Foi então que se tocou de voltar para a 
banheira, ainda cheia d’água. Entrou na água e começou a chorar, com medo de nunca 
mais ver seus filhos. De repente, as borbulhas começaram a se formar sob seus pés e a água 
finalmente subiu em uma cortina mágica. Dessa vez, Agata nem esperou e mergulhou para 
dentro do portal. Um novo clarão e ela acordou, com a cabeça apoiada na toalha, diante de 
uma parede de azulejos brancos e sem graça que Ben havia escolhido.  

Ela sabia que estava em casa. 

Enrolou-se na toalha e saiu correndo para o quarto das crianças. Eles dormiam em 
paz. Correndo para a sala, percebeu tudo como ela deixara, exceto por uma taça de vinho 
suja em cima da pia. 

“Eu tomei isso? Que horas?” 

Deixou a dúvida de lado ao perceber que não havia nem sinal de Ben. Voltou para a 
cama e colocou uma camisola. Olhou-se no espelho, desconfiada de tudo que tinha 
acontecido e resolveu dormir. Mas, dessa vez, Agata dormiu sorrindo. 

 


