
F A L L O N   

Conheço Reed a vida toda. Na segunda série, ele me 
defendeu quando um valentão me empurrou no parqui-
nho e disse que eu era feia. E então, quando eu era caloura 
no ensino médio, ele me protegeu de um cara que ficou 
muito atrevido em uma festa. Ele me viu chorar, enxugou 
minhas lágrimas e jurou ser meu melhor amigo para sem-
pre. 

O que ele não sabia é que a última coisa que eu queria 
era ser sua amiga. 

Amiga. 
A palavra em si faz meu peito doer e enquanto tento 

afastar o pensamento doloroso e verifico as horas no com-
putador. Ainda não é nem meio-dia. É deprimente que eu 
esteja pronta para ir para casa. Tudo o que quero é voltar 
para o meu apartamento e ler um livro... talvez até beber 
uma garrafa inteira de vinho. 

E não é só porque o Reed não me enxerga como eu 
gostaria. A semana inteira foi uma merda. Na verdade, o 
ano inteiro foi assim. Tenho vinte e cinco anos, sou apai-
xonada pelo meu melhor amigo e estou desesperada para 
começar minha própria família. Para não mencionar o 
fato de que estou presa a um trabalho que detesto porque 
é a única forma de estar perto dele. O pior de tudo é que 
não sinto nada parecido por alguém como o que sinto pelo 
Reed, que é completamente alheio a isso. 

Não consigo me impedir de achar que todo cara com 
quem namoro é idiota, egocêntrico ou babaca e só se im-
porta com sua aparência ou dinheiro. Nenhum deles é 



como o Reed.  
Mordisco o lábio inferior e tento nos imaginar como 

um casal, mas é impossível. 
Gostaria que ele me desejasse da mesma forma que o 

desejo. 
Anseio por seus beijos, exatamente como acontece em 

minhas fantasias. 
Quero que ele faça coisas inimagináveis comigo, do 

tipo que sei que ele faz com outras garotas. 
Sonho em ser a garota certa para ele, mesmo sabendo 

que não é possível. 
Ouço o som de notificação de e-mail recebido, então 

me afasto do devaneio e volto à realidade. Abro a mensa-
gem e fico encarando a tela, confusa. Foi Clark, o pai do 
Reed, quem a enviou. Ele está convocando todos os exe-
cutivos para uma reunião. Só não entendo por que eu es-
tou sendo chamada. Sou só uma secretária. 

Pensar em Clark me faz sorrir. O pai de Reed é um ho-
mem mais velho e muito gentil. Por ser muito amigo do 
meu pai antes do acidente que matou ele e minha mãe, 
Clark me acolheu e me tratou como a filha que ele e a 
esposa não tiveram. 

Seus três filhos, Reed, Remington e Ryker são meus me-
lhores amigos. 

Reed é o mais velho e tem grandes planos para a em-
presa do pai. Há três anos, quando comecei a procurar 
emprego para que pudesse terminar de pagar a faculdade, 
ele me contratou como assistente pessoal. Meus pais não 
tinham seguro de vida ou reservas financeiras, por isso 
Clark insistiu em pagas as mensalidades, mas não aceitei. 



Queria fazer isso por conta própria, sem ficar devendo 
nada a ninguém. 

Ryker é o típico filho do meio, sempre fazendo o possí-
vel para chamar atenção. Ele é um palhaço e me faz rir o 
tempo todo. 

O mais novo é o Remy. Também é o mais fofo. É ele 
que me empresta o ombro para eu chorar quando Reed 
faz algo estúpido ou impensado e que me magoa. 

Todos sempre estiveram ao meu lado e acho que nunca 
vou conseguir retribuir tudo o que eles fizeram por mim. 
Não que fossem permitir. 

Mas com Reed é diferente. Ele não percebe o quanto eu 
gostaria de ser tudo o que ele precisa. Ou talvez note, mas 
tenha medo de cruzar essa linha tênue da amizade. 

Não quero pensar nisso agora, então fecho o e-mail e 
me forço a esquecer o assunto por enquanto. Com um sus-
piro, volto a trabalhar nas planilhas que preciso analisar. 
Os números parecem intermináveis e quanto mais olho 
para a tela do computador, mais minha cabeça dói. Mate-
mática não é o meu forte. 

— Bom dia, Fal. — Sinto a vibração profunda da voz 
de Reed em todo o meu corpo e afasto o olhar da tela para 
encontrar o dele. Seus olhos azuis estão mais brilhantes do 
que o habitual. Quando me observa com mais atenção, 
sua expressão parece ficar preocupada. 

— Bom dia — murmuro de volta com um grunhido. 
Reed é bonito pra caramba e sabe disso. Ele é alto, magro, 
porém atlético, e seu rosto parece ter sido esculpido em 
pedra. É um gostosão e passo muito tempo me pergun-
tando se ele ainda tem o abdômen tanquinho como no 



ensino médio. 
Ele abre um meio sorriso, o que o faz parecer mais in-

fantil que viril, e meu coração acelera. Olhar para ele e 
saber que nunca poderei tê-lo dói... e muito. 

— Tudo certo? 
— Sim — respondo dando de ombros e esperando que 

ele deixe isso pra lá. — Só estou com enxaqueca. — As 
palavras mal saem dos meus lábios e ele coloca suas coisas 
na mesa, dá a volta e para atrás da minha cadeira. Suas 
mãos enormes me seguram pelos ombros, e ele começa a 
massagear lentamente meus músculos tensos. 

— Onde estão seus óculos? — Reed se inclina e sussurra 
em meu ouvido. Seu perfume amadeirado enche minhas 
narinas enquanto a respiração na minha orelha me deixa 
toda arrepiada. 

— Eu os deixei... — murmuro e perco a linha de racio-
cínio à medida que seus dedos transformam meus múscu-
los em geleca. Em momentos assim, minhas fantasias so-
bre como seria ficar com ele aparecem em maior quanti-
dade. 

Ele termina a frase que deixei no ar com um tom de voz 
divertido. 

— Em casa, certo? 
— Sim, ao lado do livro que eu estava lendo. — Ele me 

conhece bem. Sou esquecida e odeio usar óculos. 
— Traga-os amanhã ou então... — Há uma nota de 

ameaça em sua voz que me faz com que eu me contorça 
na cadeira. 

Não consigo me impedir de mergulhar nas minhas fan-
tasias. Afinal, suas palavras abrem espaço para muitas 



possibilidades. Quero perguntar se ele vai bater no meu 
traseiro, mas não sou tão corajosa, então só murmuro: 

— Ou então? 
Parando de massagear meus músculos, ele segura meus 

braços com firmeza e pressiona os lábios na pele sensível 
abaixo da minha orelha.  

— Ou então você vai ter dor de cabeça de novo. 
Pisco, percebendo que ele está brincando comigo e que 

não está prestes a ameaçar me dar uma palmada... ou dar 
uns amassos em cima da mesa, como eu gostaria que ele 
fizesse. 

Limpo a garganta, tentando encobrir a decepção com 
um sorrisinho e concordo.  

— Certo... sim, outra dor de cabeça. 
— Imagino que você tenha recebido o e-mail do meu 

pai. — A mudança de assunto inesperada me deixa tonta. 
Ele faz uma pausa enquanto pega as coisas da mesa, mas 
não espera minha resposta antes de dar instruções. — Vou 
precisar de você na sala de reuniões em trinta minutos 
para fazer anotações. — Olhando para o telefone, ele con-
tinua: — Preciso falar com ele antes. — Ele se sobressalta 
e me olha como se tivesse acabado de se lembrar de algo. 
— Ah, e depois disso vou embora, então, por favor, can-
cele todas as minhas reuniões do dia. Se alguém perguntar, 
diga que fui visitar um cliente. Ninguém precisa saber dos 
detalhes. 

Engulo em seco, pigarreio e recupero o controle da voz 
agora que suas mãos não estão mais em mim. 

— Claro, Reed. Vou avisar a todos. 
Ele se vira para entrar na sala e sinto a tristeza apertar 



meu peito enquanto aquela bunda perfeita me chama. 
Meu Deus, por que ele tem que ser tão bonito e ao mesmo 
tempo estar tão fora do meu alcance? 

Balanço a cabeça. Faço uma nota mental de tudo o que 
ele disse e tento focar na porcaria da planilha. 

Se apaixonar pelo melhor amigo não deveria ser tão di-
fícil. 


