




Nota da autora

Olá queridos, 

Sr. Delícia é uma leitura rápida,  quente e sexy. 
Espero que vocês gostem!

Boa Leitura.
Abraços e muito amor, 

Khardine Gray Xoxo



Wren

Gritei das profundezas da minha alma e bati com força o taco de beisebol no capô do Range Rover do Billy.
Eu bati na maldita coisa com tanta força que o taco quebrou, e causou um pequeno estrago no suposto pre-

sente que ele recebeu do trabalho.
Mentira, tudo mentira.
Ele não ganhou a porcaria do carro do trabalho. Ele comprou com o meu dinheiro suado.
— Não, pare! — O grito mortificado de Billy soou enquanto eu batia o taco repetidamente. — Wren para, 

por favor, não. — Ele correu em minha direção da entrada da garagem enquanto eu continuava com os danos, 
concentrando toda a minha frustração à sua posse mais amada.

Ele estava prestes a me agarrar, mas pulei para trás e balancei o bastão como uma louca, apontando direta-
mente para ele. O aviso o fez parar, com os olhos arregalados de choque, as narinas dilatadas e a pele verme-
lha. Até o bigode dele se contraiu.

Ele sabia que eu realmente faria isso.
Bateria nele.
Sim. 
Eu o acertaria.
Podia ver que o meu namorado, aquele pedaço de merda, sabia que eu estava furiosa o suficiente para acer-

tar o taco no rosto dele, não apenas no seu precioso Range Rover. Não que ele tivesse me visto se comportar 
assim antes, mas ele sabia que a situação permitia isso.

— Saia! — Eu gritei. 
— Wren, por favor. Eu posso explicar. — Ele gaguejou dando um passo na minha direção.
Eu segurei o taco mais alto, desafiando-o, e ele parou novamente. 
— Você está mentindo, seu imbecil traidor!
— Por favor, não me expulse. Não tenho para onde ir.
— Vá embora, ou eu juro que vou bater em você.
A merda que ele me fez passar mais do que pedia para eu cumprir a promessa. Eu era uma mulher que havia 

atingido o ponto de ruptura.
Suas roupas espalhadas pelo gramado da frente falavam por si. Eu o queria fora daqui. Fora.
Toda essa situação não combinava comigo; era completamente fora da minha personalidade me comportar 

como uma mulher louca. Jogar roupas pela janela, gritar e xingar para a rua inteira ouvir era tão contrário a 
mim.

Eu não fazia coisas assim.
Eu odiava drama.
Eu tentava fazer o bem e ser uma boa pessoa. Na verdade, eu diria que fazia de tudo para garantir uma 

boa ação por dia. A última pessoa a ofender alguém era eu, porque eu sempre considerava os sentimentos dos 



outros; mesmo quando eles eram horríveis para mim.
Eu, certamente, nunca ficaria brava o suficiente para pegar um taco de beisebol como minha arma de esco-

lha com a intenção de destruir o Range Rover de Billy ou bater nele.
— Você tem cinco minutos para pegar suas coisas e partir. E, por favor, leve essa... mulher com você. — 

Apontei para a vagabunda sentada no nosso balanço da varanda, mascando chiclete e soprando bolas.
— Não o quero — a mulher chamou de volta. — Mas vou assistir você bater nele com prazer.
A noite começara com essa mulher.
Cheguei em casa depois de um longo e cansativo dia no café. Minha cama estava me chamando. Exausta 

era realmente uma palavra muito escassa para descrever como eu me sentia. Três das minhas garçonetes não 
apareceram e tive que fazer tudo. As segundas-feiras eram sempre movimentadas e estar tão perto do metrô em 
Chicago significava que havia períodos durante o dia que o café era completamente invadido pelos clientes.

Billy estava sentado no sofá assistindo TV e nem tinha percebido a minha presença quando entrei. Então a 
campainha tocou, anunciando a chegada dela.

Quando abri a porta, a mulher praticamente enfiou uma pasta cheia de fotos no meu rosto. Fotos de Billy 
e outras mulheres nas posições mais íntimas. Aparentemente, ele partiu o coração da vagabunda, e ela estava 
vigiando-o há semanas. Reunindo evidências e seguindo a trilha que a levou até nós, e esta noite.

Na pasta dela estava tudo que expunha a mentira que ele era para mim.
Junto às fotos, havia detalhes documentados que mostravam que, enquanto eu estava no trabalho, Billy 

voltava durante o dia com prostitutas e acompanhantes; mulheres de todos os tipos.
Estava tudo lá para eu ver em uma folha de um local chamado Prostitutas do Hogan. Nosso endereço e os 

horários em que ele havia agendado as mulheres.
O fato de Billy gostar de BDSM era desconhecido para mim, embora seu gosto fosse mais do tipo sadoma-

soquista e contratasse todo tipo de pessoas para vir à casa para fazer festas sexuais selvagens toda vez que eu 
estava visitando minha família.

Isso era ruim e realmente me chocou, mas... O que era pior, e que me levou até o limite, a um ponto em que 
pensei que poderia matá-lo, foi que ela revelou a mentira dele sobre a gravidade da lesão na perna.

Ele caiu no trabalho no ano passado, machucando a perna. Mal sabia eu que os médicos lhe deram alta oito 
meses atrás, mas ele tinha ficado deitado desde então, alegando que sua perna ainda estava ruim. Ele até fazia 
um show ao andar mancando.

O imbecil... o perverso imbecil. Ele mentiu. Não havia nada de errado com a perna dele. Ele estava bem. A 
história toda “meu seguro não cobre” era uma mentira.

A vagabunda me mostrou fotos dele praticando snowboard e surfando.
E seu amado Range Rover, eu consegui ver exatamente quanto ele pagou por isso. A vagabunda tirou uma 

foto do recibo. 
Cem mil e novecentos dólares!
Cem mil e novecentos dólares do meu dinheiro. Meu.
Que idiota eu era!
Eu fiz papel de boba.
Era minha culpa por ser tão confiante e compassiva.
Eu tinha tomado uma série de empréstimos para pagar por seu tratamento médico inexistente e fisioterapia. 

Deus, fiz um empréstimo com a casa como garantia.
Eu não podia acreditar que tinha feito isso.
Minha casa, minha casa. Deixada para mim pela minha tia, para começar a vida.
Agora eu sabia que o vício em sexo era para onde todo o nosso dinheiro ia. Todo o meu dinheiro.
Todos os vizinhos haviam se reunido às portas para assistir ao espetáculo. Eu arrisquei um olhar para eles.



Eles sabiam? Eles sabiam o que Billy fazia?
Festas de sexo selvagem e mulheres de todos os tipos entrando e saindo da casa - minha casa - definitiva-

mente atrairiam alguma atenção.
Eu olhei de volta para Billy. Ele arruinou tudo. Eu estava chateada com a situação, sim, mas mais enfureci-

da comigo mesma. Eu me meti nessa bagunça, e tudo por um homem que eu não amava.
Eu só fiquei com ele por uma questão financeira. Seu emprego de meio período na concessionária de carros 

usados ajudava. Dois pagando as contas era melhor que um.
Será que eu achava que isso estava ok para o resto da minha vida?
— Wren, por favor. Vamos entrar e conversar. — Ele deu esse passo novamente.
— Billy, apenas vá. — Eu gritei, olhando para ele. — Estou falando sério.
Eu tentaria conter minha raiva apenas por mais alguns segundos, apenas para que ele pudesse sair da minha 

frente. Não permitiria que ele me transformasse em uma criminosa também. Se eu o acertasse, provavelmente 
o mataria com a minha má sorte e acabaria em uma daquelas instalações femininas que você vê na TV, vestin-
do laranja pelo resto da minha vida.

— Wren, pense sobre isso. Foi um erro. Um simples erro.
— Billy, você é completamente louco? — Eu olhei para ele.
Ele estava falando como se realmente tivesse cometido apenas um erro.
— Wren, se você pudesse parar de ser uma vadia...
Vadia? Eu?
Oh não, não, não.
Eu não o deixei terminar. Eu balancei e pousei o taco no capô do seu Rover e o balancei novamente em 

direção ao espelho retrovisor que voou e bateu no chão com o impacto. Eu odiava quando as pessoas me cha-
mavam assim.

Eu não era uma vadia, mas hei, eu vou ser uma, se é isso que ele quer.
— Jesus Cristo! Pare! — Ele lamentou.
Pare? Como o inferno. Eu bati no capô novamente e apressei-o, com o bastão erguido.
Ele gritou e correu ao redor do carro.
— Cai fora, seu mentiroso, traidor filho da puta! — Eu uivava, alto e selvagem. — Caia fora e não volte 

mais!
Essa perna ruim funcionou muito bem, permitindo que ele entrasse no Rover com segurança.
Eu saí do caminho quando o veículo foi para frente e alcançou a rua. Pneus guinchando.
A vagabunda levantou-se do balanço e desceu os degraus. 
— Eu posso ajudá-la a limpar, se você quiser — ela ofereceu, soprando uma enorme bolha rosa. Seu cabelo 

loiro sujo cheirava a cigarro e cerveja. Uma combinação horrível que me deixava enjoada.
— Não — eu disse a ela. Eu não queria ninguém ao meu redor agora, muito menos ela.
A vagabunda deu de ombros sem se importar, depois partiu na direção oposta de onde Billy havia dirigido, 

os saltos estalando ao longo da calçada.
Com meu corpo todo tenso, a cabeça latejando e o coração acelerado, voltei para dentro de casa.
Cheguei até a cozinha antes das minhas pernas cederem e caí no chão em uma onda de lágrimas quando a 

situação me atingiu.
Tudo isso me atingiu. Minha pele formigava como se estivesse pegando fogo e minha cabeça latejava como 

se fosse explodir.
Que merda de bagunça. Como vou pagar por alguma coisa agora?
A dívida. Isso iria me arruinar, acabaria comigo e com tudo o que eu tinha trabalhado tanto para conseguir.
Eu tinha feito dois empréstimos para Billy quando nos conhecemos e o empréstimo com a casa como ga-



rantia. E esse último foi para cobrir a dívida dele. Ele me contou essa história triste sobre como usou tudo o 
que tinha para ajudar um amigo enquanto estava passando pelo tratamento pós-câncer.

Isso também era mentira?
Jesus Cristo.
Eu fui tão estúpida e confiante que não consegui ver o que ele estava tentando fazer comigo. Se comprome-

tendo com uma garota que tinha seu próprio lugar e poderia cuidar dele, para que ele pudesse financiar seus 
hábitos desagradáveis.

O que estava errado comigo? Por que eu não tinha visto isso?
Eu sentia que ele estava me traindo por algum tempo, mas não queria acreditar. Nunca imaginarei que ele 

faria isso comigo depois que fiz tanto por ele.
Mas então, éramos sequer um casal? Claro, moramos juntos pelos últimos três anos. Porém, o amor havia 

desaparecido de nosso relacionamento há muito tempo. Eu diria desde o ano passado, quando completamos 
dois anos.

Quando percebi, eu já estava enterrada com os empréstimos e dívidas. Enterrada e presa demais, porque eu 
sabia que, se terminasse, lutaria para pagar tudo sozinha.

Atualmente, Billy estava pagando metade desses empréstimos. Eu generosamente pagava a outra metade, 
enquanto ele estava trabalhando em tempo parcial.

Meio período uma ova. Ele havia mentido sobre o trabalho também? Deveria estar ganhando integral todo 
esse tempo.

Depois, houve o grande empréstimo comercial que obtive para a cafeteria.
Separar de Billy realmente iria me afundar mais, porque quando a realidade voltou ao meu cérebro, eu co-

mecei a calcular, somando meus déficits. Expulsar Billy significava que ele teria que usar a parte que me dava 
para encontrar em algum lugar para morar.

Isso significava que eu teria que pagar por tudo e nesse momento, eu mal estava conseguindo pagar a minha 
parte.

O café estava indo bem, mas o dinheiro que ganhava seria suficiente para pagar o empréstimo comercial 
e outros empréstimos, administrar o negócio e pagar a equipe, quando eles apareciam? Hoje em dia, eu rara-
mente tinha um mês em que obtinha lucro.

Dinheiro entrando, dinheiro saindo.
Tudo o que eu precisava era de mais um ano e o empréstimo no café estaria pago, mas isso não iria acon-

tecer agora.
A única coisa que eu tinha de valor era a casa. Que idiota eu fui por colocar minha casa em tal risco.
Qualquer outra coisa, mas não a minha casa.
Tia Rena sabia como eram meus pais e se certificou de que, antes de morrer, eu teria tudo o que precisasse 

para fazer o que quisesse da vida. Ela garantiu que eu pudesse sonhar e alcançá-los da maneira que queria.
Casa em primeiro lugar, e vinte e cinco mil dólares depositados para montar meu negócio. Ela sabia que eu 

queria ficar na cidade. Em algum lugar onde as pessoas me veriam e me conheceriam.
Nós éramos as estranhas na família, mas isso não importava, porque nos entendíamos. Ela fez muito por 

mim e eu iria perder tudo por um estúpido erro.
As lágrimas vieram com força total, a realidade pesando sobre meus ombros.
Que bagunça, que bagunça do caralho.
Livrei-me de Billy, sim. Mas, o que diabos eu iria fazer agora?


