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Prefácio

U ma história inesquecível é aquela que nos faz querer entrar no li-
vro e fazer parte do mundo dos personagens. 

Um ótimo escritor é aquele que envolve o leitor em uma trama capaz de 
arrancar lágrimas e sorrisos. 

Depois do que aconteceu é um romance que une essas qualidades essenciais 
para que um livro se torne um grande sucesso. 

Uma mocinha buscando o caminho da superação. Um passado contur-
bado, mas cheio de amor. Um presente que se constrói aos poucos após um 
encontro que parecia casual, mas que na verdade estava escrito nas estrelas. 

Nesta emocionante história, Juliana Parrini nos mostra que, às vezes, de-
vemos abrir mão de um amor sublime para nos entregar à verdadeira 
felicidade. 

Alex, Daniel e Isabel: três personagens que farão parte da sua memória 
eternamente. Quando a última página for virada, a saudade será inevitável. 

Camila Moreira, autora de O amor não tem leis e 8 segundos
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Prólogo

D izem que quando a saudade não vai embora é porque resolveu 
ficar, e não adianta, em hipótese alguma, dizer ao coração o que 

ele deve fazer. Às vezes ele é cruel e nos leva para um mundo totalmente 
desolador. 

Vejo seus olhos brilharem à distância. O vento sopra em meus cabelos, en-
quanto corro para seus braços o mais rápido que posso, certa de que, ao encontrá-lo, 
serei feliz novamente. Até perceber que estou caminhando há horas, dias, um ano, 
sem nunca chegar aos braços do meu amor.
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Capítulo 1

 luz do sol entra pela janela,  queimando minha pele e iluminan-
do todo o quarto. Abro os olhos devagar para me acostumar 

com a claridade. Que merda é essa?
— Acorda, acorda, acorda! Não acredito que você ainda está na cama 

uma hora dessas! Aliás, há quantos dias a luz do sol não entra aqui? Pelo amor 
de Deus, Isabel Maia, esse quarto está com cheiro de mofo!

Cubro o rosto com as mãos para evitar a claridade e vejo minha melhor 
amiga, Lúcia. Reviro os olhos e bufo para deixar clara a minha revolta. Eu me 
acomodei na cama e fechei os olhos porque me recusava a responder, ainda 
mais a levantar.

Já era tão difícil dormir ultimamente, e, assim que consigo finalmente 
pegar no sono e ficar quase num estado de coma, depois de dias de insônia, 
Luci vem me acordar? Tenha santa paciência!

Nessas horas é que eu me arrependo de ter dado a ela uma cópia das 
chaves do meu apartamento.

— Ah, Luci, por favor, me deixa dormir! — peço, ainda meio grogue, me 
virando para o lado para fugir da luz que invade o quarto.

— Você me prometeu, Belzita, não vou deixar você nessa cama em uma 
sexta à noite de novo! Não mesmo! Nem que seja a última coisa que eu faça na 
vida — ela diz ao se debruçar na cama.

Abro um pouco os olhos e encaro seu semblante sério. Insisto que quero 
continuar dormindo, mas Luci me sacode para me impedir. Chata!
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— Luci, e se eu te disser que da próxima vez eu vou sem falta? — pergun-
to, e vejo Luci franzir a testa. Sei que ela não vai cair outra vez nessa história, 
mas não custa tentar. — Estou com muita dor de cabeça. Tive uma semana 
estressante com várias sessões de fotos que... 

Ela me interrompe imediatamente.
— Isabel, não me faça de idiota, você sabe que não pode perder o aniver-

sário do Iran. A galera toda está te esperando. — Ela cruza os braços sobre o 
peito. — Chega! — Luci se levanta e começa a gesticular, caminhando de um 
lado para o outro, irritada. — Já fui muito paciente com você, não dá mais 
para te tratar como uma coitadinha, porque você não é... Não é mais, Belzita. 
— Ela respira fundo. — O que passou passou, já deu tempo suficiente para 
você dar a volta por cima. Eu, Lua, todos os seus amigos e, principalmente, seu 
pai estamos muito preocupados com você.

Não quero ouvir o que já sei. Mês após mês o mesmo papo de superação 
pra cá, superação pra lá. Estou de saco cheio dessa história e nesse momento 
minha única vontade é desaparecer da face da Terra e ir para algum planeta 
bem distante e de preferência desabitado. Será que é pedir muito?

Sem vontade de escutar a mesma ladainha, eu me sento na cama, contra-
riada. Luci está usando um dos seus conjuntinhos listrados, como uma típica 
repórter de política. Seus cabelos cacheados reluzem sob a luz do sol e parecem 
mais claros do que de costume. Ela aperta os lábios e dá um meio sorriso. Luci 
me entende.

— Que horas são? — pergunto.
— Já passa das seis horas. 
Céus, tudo que eu queria era ficar no meu cantinho!
Pela janela vejo o lindo pôr do sol iluminando o ambiente. Os raios de 

luz tocam minha pele, e a sensação é indescritível. Fecho os olhos e respiro 
fundo, como se quisesse sugar a energia que aquele fim de dia estava me 
proporcionando.

Luci fica parada no meio do quarto, pensando na melhor maneira de me 
dar um puxão de orelha, decidida a testar a minha paciência.

— Você não trabalhou hoje? — pergunta.
Faço que não com a cabeça, um pouco envergonhada.
— Desmarquei algumas sessões externas. Estava sem dormir havia dias.
— Já faz um ano, Belzita — murmura Luci, desolada.
Trezentos e setenta e nove dias, para ser mais específica. Esse é o tempo 

que venho tentando sobreviver desde que tudo aconteceu.
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Fico olhando para o quarto à procura de alguma desculpa que me permi-
ta fugir do discurso de mudança e superação. Tenho a impressão de que, às 
vezes, meus amigos não entendem que meu tempo de reclusão ainda não che-
gou ao fim. Se é que existe tempo suficiente para isso. Já cheguei à conclusão 
de que o erro está em tentar tirar da cabeça algo que está no coração. É simples-
mente impossível. Preciso de mais. Preciso de mais tempo para superar tudo, e 
é nisso que me apoio dia após dia.

— Você não pode continuar vivendo assim, minha amiga — completa 
Luci, pesarosa. Ela se senta novamente ao meu lado e acaricia a minha mão. 
— Tento não tocar no assunto, mas isso já ultrapassou todos os limites.

Encaro Luci e concordo, abaixando o olhar. No último ano vivi em iso-
lamento absoluto, só saindo de casa para ir ao trabalho. Meu trabalho como 
fotógrafa me ajudou a manter a sanidade, e agradeço todos os dias por fazer 
algo que não exija tantas conversas nem cause dramas desnecessários. Estive 
rodeada de profissionais competentes, e a flexibilidade tem sido o mais impor-
tante. Todo o resto resolvo pelo telefone. Inclusive, é assim que garanto a maio-
ria das refeições. Santo delivery!

As únicas pessoas que furaram meu isolamento foram as minhas gêmeas 
favoritas: Lúcia e Luana, minhas Luci e Lua. Costumo dizer que elas são as irmãs 
que nunca tive, porque as duas me apoiam incondicionalmente, e tentaram de 
todas as maneiras aliviar a depressão em que estive nesses últimos meses.

Faz dois meses que não apareço em nossos encontros às sextas-feiras no 
Jonny’s Bar, e da última vez só fui porque era o aniversário das gêmeas. E foi 
uma tortura. Estar lá me fez reviver de uma forma quase real cada passo, cada 
conversa, cada abraço, cada beijo, cada sorriso bobo. Não quero ter que passar 
por isso de novo. Tento fugir de tudo que me faça relembrar.

Hoje meus amigos estão me esperando para comemorar o aniversário do 
Iran, noivo da Luci. Recebi um monte de mensagens de texto durante a sema-
na me intimando a comparecer, e dizendo que não aceitariam desculpas.

Luci continua me encarando, séria, esperando minha reação, enquanto 
viajo em meus pensamentos.

Para pôr fim de vez à ladainha, esfrego os olhos e me arrasto para fora da 
cama. Está na hora de vestir meu melhor sorriso.

Luci se levanta comigo, abre um sorrisão e vai direto ao guarda-roupa. 
Remexe minha bagunça, jogando tudo que não gosta para o lado, com um 
gesto de reprovação.

— Belzita do céu! Está na hora de irmos às compras, né? Essas roupas são 
muito sem graça e ultrapassadas. A Lua teria um treco se abrisse seu armário! 
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— diz ela, revirando minhas coisas. — Achei! — grita. — Pelo menos esse dá 
pra usar! Esse vestido vai ficar perfeito em você! Vai com ele! Quero você com 
cores vivas e vibrantes!

Ela exibe o vestido curto amarelo com estampa florida e imediatamente 
meu coração se aperta e um arrepio percorre toda a minha espinha. Não adian-
ta, para onde olho me deparo com as lembranças. Elas são como uma sombra 
que faz parte de mim.

Chego a abrir a boca para protestar, mas me contenho. É impossível ga-
nhar de Luci. Talvez se eu explicasse, ela desistisse da escolha, mas só de pensar 
na possibilidade de contar o que me aflige, eu desisto e forço um sorriso. 

Sem ter como evitar, me pergunto quando as lembranças deixarão de me 
atormentar. Eu estava usando esse vestido quando Alex me pediu em casamen-
to, naquela ilha paradisíaca com um lindo pôr do sol, assim como o de hoje.

Há alguns anos...

— Uma dica, Alex. Só uma dica, por favor!
— É surpresa. Não adianta fazer esse biquinho lindo que não vou falar 

aonde estamos indo — diz ele com um sorriso nos lábios, me puxando pela 
mão para fora do carro.

Saímos do apartamento apenas para dar um passeio no calçadão de Co-
pacabana, mas percebi no meio do caminho que a intenção dele era outra. 
Busquei na memória se o dia de hoje era uma data especial que eu havia esque-
cido. Não é nosso aniversário de namoro, nem o dia em que nos conhecemos, 
muito menos o dia em que fomos morar juntos. Assim fui descartando as da-
tas, sem chegar a nenhuma conclusão.

Ele me conduz animado pelo deque da Marina da Glória, banhado pela 
baía de Guanabara. Ao fundo a bela paisagem do Pão de Açúcar. O céu límpi-
do embeleza ainda mais a Cidade Maravilhosa. À frente avisto as inúmeras 
embarcações, pequenas e grandes, de vários estilos diferentes.

— Sei o quanto você é ansiosa, mas acredite, vai valer a pena — diz Alex, 
parando no meio do deque, pegando meu rosto entre as mãos e beijando meus 
lábios. Seu rosto reflete uma alegria enorme, e vê-lo tão animado assim já faria 
tudo isso valer a pena. 

— Com você tudo vale a pena, meu amor.
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— Essa é minha garota! — Ele abre um sorriso lindo e aponta para uma 
lancha ancorada à nossa frente. Ela não é grande, mas também não é pequena. 
No casco um nome está grafado: Princesinha do Mar.

— O que você está aprontando, hein?
— Bom, queria mesmo era ter comprado e colocado seu nome, mas ain-

da não consegui a verba para custear isso. 
Sorrimos juntos. Óbvio que não.
— Mas aluguei — conta, alegre.
— Alugou? E quem vai conduzir? — pergunto, olhando de um lado para 

o outro à procura de alguém, mas a essa hora da manhã as coisas estão bem 
calmas por aqui.

— Eu.
— Você? Alex, para conduzir embarcações tem que ter...
Ele coloca a mão no bolso da calça e retira um papel branco plastificado. 
— Tenho habilitação, Bebel. 
Franzo o cenho.
— Quando isso aconteceu? — pergunto, afinal conheço Alex desde os 

sete anos, e tenho certeza de que antes disso ele não tirou.
Ele ri da minha cara de confusa.
— Há poucos dias. Você acha que eu faria uma surpresa pela metade? 

Não! Foram apenas oito horas de aulas práticas no horário de almoço e uma 
prova teórica, tranquilo.

— Não acredito! — falo, cruzando os braços.
— Não? Quer ver a carteira? — pergunta, levantando a mão com o papel.
— Não, acredito em você. Só não acredito em como você conseguiu es-

conder isso de mim.
— Não foi fácil, mas a vontade de ver tudo dar certo foi maior.
— O que tem que dar certo, Alex?
Ele solta uma gargalhada alta, e sorrio diante de sua loucura.
— Isso você vai descobrir em breve.
Alex pega minha mão e me conduz até a lancha. Assim que embarcamos, 

ele agarra minha cintura e me beija de forma extremamente sensual, me dei-
xando desorientada.

— Preparada? — pergunta, ainda com o corpo grudado ao meu. 
Sem ar, eu apenas concordo.
Ver Alex dirigindo a lancha é no mínimo inusitado. Alex não gosta muito 

de mudanças na rotina e um curso é algo que muda o dia a dia. E por mais que 
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eu soubesse o quanto ele gosta do mar, ele nunca havia mencionado o desejo 
de tirar habilitação. Sua vida é regrada demais, tudo tem que estar em perfeita 
ordem para que ela funcione. Vê-lo fugir da rotina assim me espanta, embora 
eu adore ver Alex tão feliz e animado. Imagino que a surpresa seja maior do que 
eu espero. Seguro sua cintura por trás: quanto mais grudada a ele, melhor. O 
vento bate forte na minha pele, e meu cabelo voa. Fecho os olhos e fico apenas 
aproveitando essa sensação inebriante, sentindo seu cheiro. Meu coração está 
preenchido de amor puro e verdadeiro. A cada dia agradeço mais a Deus por 
ter colocado Alex na minha vida. Sou uma mulher de sorte.

 Penso algumas vezes em perguntar para onde estamos indo ou se vai 
demorar, mas me controlo. O continente já ficou para trás e as grandes mon-
tanhas da costa do Rio de Janeiro também: já faz algum tempo que navegamos 
em alto-mar.

Um pouco à frente avisto uma pequena ilha, e Alex diminui a velocidade. 
Ele contorna a ilha e, com perfeição, para em um pequeno cais de madeira 
escura.

— Você treinou bastante, né? — pergunto, segurando o riso.
— Queria que tudo fosse perfeito. Acho que estou conseguindo. — Alex 

me abraça e beija a ponta do meu nariz.
Fico sorrindo sozinha, com o coração transbordando de felicidade, en-

quanto ele joga a âncora no mar. As ondas são brandas e batem nas pedras que 
limitam a areia da praia. A água é cristalina, e em toda a extensão da ilha não 
vejo ninguém nem outra embarcação. A brisa do mar acaricia meu rosto, e fe-
cho os olhos para sentir intensamente esse momento.

— Linda — Alex sussurra e abro os olhos.
Ele larga o comando da lancha e caminha em minha direção. Com uma 

das mãos segura minha nuca, com a outra agarra minhas costas, grudando o 
corpo no meu, e me beija de forma provocante. Quando as coisas estão esquen-
tando, ele para.

— Vem, quero te mostrar tudo.
— Uau, Alex, esse lugar é lindo! — exclamo, apreciando encantada o 

azul-turquesa do mar.
— Você ainda não viu nada.
Desembarcamos e, já na areia, ele agarra minha cintura e me rodopia 

enquanto uma onda molha nossos pés, entre carícias e beijos de tirar o fôlego. 
— Como eu te amo, minha Bebel — diz, beijando a ponta do meu nariz 

e me fazendo rir. — Vamos!
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Caminhamos por um tempo sobre a areia fina, parando de vez em quando 
para nos abraçar e curtir aquele lugar lindo, a vista deslumbrante e o momento 
único em nossas vidas. Alex me abraça e aproxima o rosto do meu para mais um 
beijo, mas sorrio e me esquivo. Ele fica parado enquanto eu corro.

— Eiii!
— Eu sou difícil! — grito, correndo o mais rápido possível.
— Ah! Você não vai... — Ele corre para me pegar. Olho para trás e tento 

acelerar, mas ele é mais rápido e me alcança. Grito quando ele consegue me 
pegar. — Você não vai se livrar de mim tão cedo.

Rio, jogando minha cabeça para trás, recuperando o fôlego. Alex beija 
meu pescoço e me arrepio da cabeça aos pés.

— Tentando fugir de mim, senhorita Maia? — diz ele, e me estreita em 
seus braços, colando ainda mais meu corpo ao seu.

Faço que sim com a cabeça, rindo, ainda cansada para falar.
— Isso é impossível. Você não me escapa! — A maneira como ele me 

encara enquanto fala revela seu amor absoluto.
Alex afunda os dedos em meu cabelo, segurando-o com firmeza. Como 

é bom me sentir amada desse jeito. Definitivamente, Alex é a minha vida.
De mãos dadas continuamos nossa caminhada, rindo e brincando, quan-

do vejo luzes entre as árvores. Olho com mais atenção e percebo que elas vêm 
de uma pequena cabana.

Observo a linda casa de madeira, com um grande deque e telhado de 
sapê. Por alguns momentos penso que a pessoa que vive em um lugar paradisí-
aco como esse é muito sortuda.

Alex solta a minha mão, me trazendo de volta à realidade. E então reparo 
que ele está se ajoelhando.

Meu Deus, não estou acreditando!
— Bebel, não há ninguém nesse mundo que me conheça tanto quanto 

você, que me entenda e aceite meus defeitos. — Sorrimos. — Sei que já vive-
mos juntos há anos e temos quase tudo o que um casal apaixonado sonha, mas 
saiba que com você eu quero tudo, e isso significa casar, construir uma família, 
ter filhos. Para que isso aconteça, tenho que dar o primeiro passo: você aceita 
passar o resto da sua vida ao lado desse garoto bobo que te ama mais do que 
qualquer coisa nessa vida? — A emoção toma conta de nós. — Minha Bebel, 
você quer se casar comigo? — Alex propõe com os olhos cheios de lágrimas.

Um filme começa a passar pela minha cabeça, mostrando vários momen-
tos da nossa história. Eu deveria ter imaginado o que iria acontecer, mas, como 
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Alex é sempre tão romântico, nem passou pela minha cabeça que iria me pedir 
em casamento nesse momento. Já vivemos juntos há alguns anos, desde que saí 
de Petrópolis, na Região Serrana, para fazer faculdade na cidade do Rio. Sem-
pre pensamos em nos casar oficialmente, mas resolvemos dar prioridade à fa-
culdade e ao trabalho. Nos últimos tempos, percebi que ele falava mais sobre 
casamento e filhos, mas achei normal. Lembro que ele comentou sobre um 
amigo do trabalho que estava feliz com a gravidez da esposa e como se sentiria 
quando isso acontecesse com ele. Sorri e disse que a hora dele chegaria, e per-
cebi seus olhos marejarem, mas não o forcei a falar dos seus sentimentos. Alex 
tinha seu próprio tempo.

Sempre fomos muito precoces. Nós nos conhecemos ainda crianças, e 
Alex foi meu primeiro amigo, meu primeiro amor, meu primeiro namorado, 
meu primeiro homem. Ele foi meu primeiro em absolutamente tudo, e nós 
dois não saberíamos viver um sem o outro. 

Alex está ajoelhado na areia da praia, esperando minha resposta, e apro-
veito para observá-lo. Uma lágrima desce pelo meu rosto. Sou extremamente 
grata por ter esse homem carinhoso e inteligente em minha vida. Sou comuni-
cativa e explosiva, ele é introvertido e contido. Dizem que os opostos se atraem, 
e não discordo: Alex me completa.

Com 1,78m, é um homem que chama a atenção, principalmente porque 
tenho apenas 1,60m. Seus lindos olhos são cor de mel e seu cabelo é castanho-
-claro, quase loiro. Normalmente, Alex está impecável, mas hoje, com o vento 
bagunçando seu cabelo, consegue estar ainda mais bonito. 

Eu me abaixo diante dele e o abraço tão forte que o derrubo na areia. 
Nossos rostos ficam a poucos centímetros um do outro.

— Preciso de uma resposta, Bebel. 
Ele coloca uma mecha do meu cabelo atrás da orelha e eu o beijo inten-

samente por alguns minutos, tentando controlar a emoção. As lágrimas escor-
rem pelo meu rosto.

— Isso responde a sua pergunta? — Ele sorri lindamente. — É claro que 
aceito, meu amor! — Encho seu rosto de beijos. — Somos um só, para todo o 
sempre!

— Eu te amo, te amo, amo, amo, amo... — diz ele, retribuindo meus 
beijos.

A intensidade de seus lábios esquenta meu corpo, e sinto o desejo nos 
dominar. Ele me deita na areia e lentamente passa a mão pelo meu rosto, antes 
de acariciar todo o meu corpo, me fazendo estremecer. Beija meu pescoço até 
chegar aos meus seios, e fecho os olhos de prazer. Ele volta a beijar minha boca 
e chupa meu lábio inferior, me excitando ainda mais.
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