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Eu pretendia fazer uma dedicatória ao meu marido, mas,  
como ele não sabe e nunca deve descobrir que este livro existe,  

decidi dedicá-lo a você, minha querida leitora.
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Nota da autora

4 homens em 44 capítulos é baseado em acontecimentos reais que fo‑
ram floreados, adaptados e exagerados em nome do humor e/ou em razão 
da tendência da autora a escrever bêbada ou em estado de privação de 
sono. Todos os nomes, lugares e características mais específicas foram 
alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Caso consiga iden‑
tificar a verdadeira identidade da sra. Easton ou de qualquer outro per‑
sonagem deste livro, a autora pede que você tenha a bondade de permi‑
tir que ela cumpra uma pequena lista de exigências em troca do seu 
silêncio.

Por causa do excesso de palavrões, vulgaridades e conteúdo sexual 
bastante explícito, este livro não foi feito para pessoas com menos de 
dezoito anos — e talvez deva ser escondido delas.
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Introdução

É isso aí, leitora. Mesmo se não aproveitar mais nada desta experiên‑
cia, pelo menos vai poder dizer aos amigos que alguém dedicou um livro 
a você.

Um romance inteiro, diga‑se de passagem. Não só uma novelinha 
qualquer. Nada disso.

É o mínimo que posso fazer. Afinal, você é a única razão por que 
decidi publicar essa compilação íntima e constrangedora de anotações de 
diário, e‑mails e obscenidades. É uma péssima decisão (que faz parte de 
uma longa sequência de péssimas decisões sobre as quais você logo mais 
vai saber tudo), mas estou fazendo isso por você.

A verdade é que sou psicóloga escolar, então modificar comporta‑
mentos é meio que o meu lance. Quer que seu filho pare de agir como 
um babaca? Sou a pessoa certa pra isso. Quer descobrir se o pequeno 
Johnny tem algum transtorno dentro do espectro do autismo ou só gos‑
ta muito, muito mesmo, de Minecraft? Deixa comigo. Quer saber como 
fazer com que seu parceiro frio e distante, nem um pouco comunicativo, 
seja mais afetuoso com você? Hum…

Porra, quem me dera saber. Em 2013, meu casamento parecia mais 
uma relação entre um pufe e seu dono do que entre marido e mulher, e 
só piorava. Até o dia em que tudo mudou — o dia em que Kenneth Eas‑
ton começou a ler meu diário.

Então acabei descobrindo uma técnica psicológica inovadora, tão 
simples, tão idiota e tão perfeita que em uns poucos meses transformou 
meu marido introvertido e nerd em uma fera na cama. Fiquei tão ani‑
mada que reuni e costurei todas as minhas anotações na calada da noite. 
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Queria distribuir cópias desse Livrostein de uma costa a outra, a cada 
pobre coitado que sofre em um relacionamento antigo e monótono. 
“Existe esperança!”, eu gritaria na escuridão enquanto jogava cópias de 
um avião roubado. “Vocês não precisam se conformar com essa chatice!”

Mas, em vez de aprender a pilotar um monomotor para compartilhar 
minha pequena descoberta, decidi pela segunda melhor opção: publicar 
um livro.

É claro que se alguém que conheço ler isto posso ser demitida, re‑
ceber o pedido de divórcio e/ou ser obrigada pelo governo a fazer um 
curso de reciclagem para pais e mães (o que vai ser bem difícil depois 
que meu carro for tomado de mim por falta de pagamento), mas meu 
lema sempre foi: “Consequências? Rá!”. (O que explica a maior parte dos 
acontecimentos deste livro.)

Com um pouco de sorte, alguma coisa que você ler aqui vai ajudar 
a trazer um sopro de vida a seu parceiro em coma. Ou pelo menos você 
vai tirar uma folga bastante necessária da sua própria vida enquanto ri 
da minha. Mas, se tudo der errado, pelo menos vai poder dizer aos ami‑
gos que bb Easton dedicou este livro a você… o que vai ser legal por tipo 
um segundo e meio, até seus amigos perguntarem: “Quem?”.
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Glossário

(Podem me ligar se gostarem de alguma coisa aqui, dicionaristas.)

Amigo (substantivo): Um amante que é consideravelmente mais ve‑
lho que seu par, fazendo assim o termo “namorado” parecer tolo e ina‑
propriado, como o relacionamento em si.

Aminimigos (substantivo): Amigos? Inimigos? Depende do dia e da 
quantidade de álcool envolvida.

Anivereção (substantivo): aniversário do dia em que um cara que 
geralmente fica deitado sem se mexer durante todas as atividades sexuais, 
como um invertebrado desinteressado, fez amor com o(a) parceiro(a) no 
passado. A comemoração pode ou não envolver um minuto de silêncio.

Delicinha (adjetivo): diminutivo de delícia, no sentido de confortável.

Emoreção (substantivo): pênis que ficou ereto em razão de um estí‑
mulo emocional, e não físico ou visual.

Espetador (adjetivo): 1) cheio de pontas afiadas ou sensações incômo‑
das; 2) palavra roubada da deusa da comédia Kenny Lawson, que a 
cunhou.

Fantasticaralho (adjetivo): como a expressão “fantástico pra caralho” 
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soa quando pronunciada por alguém que tomou uma taça de pinot grigio 
bem cheia.

Flutuante (adjetivo): 1) alegre, elevado, etéreo; 2) despreocupado, sa‑
tisfeito, relaxado.

Fodice (substantivo): comportamento de quem é foda de um jeito 
intimidante, revoltado e desafiador.

Furar (verbo): esfaquear ou ser esfaqueado com uma lâmina impro‑
visada, o que na prisão recebe o nome de “furo”.

Gargamélico (adjetivo): relacionado a Gargamel, vilão e arquirrival 
dos smurfs.

Genimal (substantivo): 1) um híbrido de monstro e gênio; 2) um gênio 
do mal; 3) inserir uma foto da dra. Sara Snow aqui.

Juizona (adjetivo): 1) quem tende a fazer julgamentos morais baseados 
em suas crenças e experiências pessoais.

Lambíveis/Brincáveis (adjetivo): autoexplicativo.

Livrostein (substantivo): reunião aleatória de anotações de diário, e‑
‑mails, fotos, poemas obscenos e contos pornográficos que uma cretina 
qualquer juntou e tentou fazer se passar por um livro.

Maribô (substantivo): homem casado que se comporta mais como um 
robô que como um ser humano. Esse ciborgue costuma ser obediente, 
metódico, introvertido, rígido em relação a regras e rotinas, inibido se‑
xualmente e avesso a diversão.

Mariduro (substantivo): homem casado que deveria estar cansado da 
vagina da esposa, mas que se comporta como uma máquina sexual insa‑
ciável que acabou de cheirar uma porrada de cocaína.
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Masmorrento (adjetivo): que é, lembra ou sugere uma masmorra, mas 
não de um jeito sexy como no estilo bdsm.

Mortaça (adjetivo): muito, muito morta. Exemplo: “bb Easton vai te 
deixar mortaça em trinta segundos se você não soltar a porra do namo‑
rado dela”.

Salsichada (substantivo): ocasião social que reúne basicamente pes‑
soas com pênis.

Sem‑tetismo (substantivo): 1) estado ou condição de um saltimbanco; 
2) condição de pessoa que vaga sem destino, casa permanente ou empre‑
go e ainda assim consegue pagar por calças de couro e tatuagens pela 
metade.

Stalkeado (substantivo): pessoa por quem um stalker é obcecado. Dã.

Submundano (adjetivo): relativo a inferno.

Vandaloso (adjetivo): relativo ao vandalismo; basicamente uma ma‑
neira melhor e mais sexy de se referir a vândalos.

Voraçar (verbo): Engolir ou mandar pra dentro com voracidade e sem 
nenhum respeito pela educação à mesa.
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1. O maribô

diário secreto da bb

16 de agosto

Querido diário,
O desgraçado tá acabando comigo.
Recém‑saído do chuveiro. Tão perto que consigo sentir o cheiro de 

desodorante na pele dele. O cabelo molhado e sexy, a barba no compri‑
mento perfeito — crescida apenas o bastante pra continuar suave ao 
toque, mas não pra esconder seu maxilar perfeito. E a camiseta colada 
em seus bíceps e se esticando sobre a rigidez do peito… Eu poderia olhar 
pra ele a noite toda. E fiz isso mesmo — de canto de olho. Mas não é o 
suficiente.

Quero tocar nele.
Na meia hora desde que se sentou ao meu lado e ligou a tv no jogo 

dos Braves pensei em mil e uma maneiras de esticar o braço e encostar 
nesse homem. Eu poderia entrelaçar meus dedos nos dele, ou passar os 
nós dos dedos por sua mandíbula quadrada e áspera. Talvez pudesse pro‑
vocar um pouco, subindo com minhas unhas pintadas de verde‑claro por 
seu abdome definido, e então, assim que tivesse sua atenção, montar em 
seu corpo úmido, limpo e rígido até chegar ao cabelo molhado e enfiar 
esses mesmos dedos nele.

Mas não faço nada, porque sei que tudo o que vou conseguir é uma 
olhada atravessada e um movimento na direção oposta.

Meu marido é uma rocha. Não tipo: “Ele é tão forte e me apoia tan‑
to. Não sei o que faria sem ele”. É mais uma coisa tipo: “Ele é tão frio que 
não sei se o coração dele continua batendo”. Ken nunca sequer segurou 
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minha mão. Não de propósito, pelo menos. Eu já segurei a mão dele, 
enquanto estava dormindo, mas sempre que tentei fazer isso durante o 
dia meu marido suportou com toda a gentileza o desconforto do contato 
humano por… uns cinco segundos e meio antes de tirar delicadamente 
sua mão macia e sem firmeza do meu alcance.

Em termos de sexo, é mais ou menos a mesma coisa. Ken, sempre 
muito cavalheiro, se deita de costas e permite que eu faça o que preciso 
enquanto se dedica em silêncio ao nível mínimo obrigatório de carícias. 
(Mesmo quando tento fazer graça imitando a cena do sorvete em Cinquen-
ta tons mais escuros. Em defesa dele, eu faço a parte de Christian, porque 
é claro que Ken não sabe as falas. E admito que o chiado da babá eletrô‑
nica não é exatamente Al Green. E por algum motivo nunca temos sor‑
vete de baunilha, como no livro. Só temos Cherry Garcia, da Ben & 
Jerry’s, que é bem esquisito de lamber, com toda a mastigação que exige. 
Mas, ainda assim, alguma participação seria bem‑vinda.)

Seja qual for o nível de encenação envolvido, depois sempre beijo e 
abraço o corpo lindo e esguio de Ken, tentando tirar um grau que seja 
de calor da pedra de gelo em forma de homem que é meu marido. O 
tempo todo, quase consigo ouvir o cara contando mentalmente — e um 
e dois e três — antes de me dar um tapinha na bunda. É a deixa para que 
eu saia de cima dele.

Ou pelo menos é o que parece.
O problema de Ken não é a frieza — é a completa ausência de von‑

tade, desejo ou capacidade de desfrutar de alguma intimidade. Esses atri‑
butos na verdade tornam nosso casamento bem estável e sem maiores 
dramas. Isso e o fato de que o cara nunca faz nada de errado.

Kenneth Easton é do tipo de maribô que corta a grama, paga as con‑
tas, obedece às leis, dirige na defensiva e leva o lixo para fora — um ci‑
borgue especificamente construído para sobreviver de setenta a oitenta 
anos de casamento. Nunca o peguei olhando para outra mulher. Porra, 
nunca o peguei nem mentindo.

Não, o problema com Ken é ser casado comigo.
Antes de conhecer meu marido, diário, eu já tinha me contorcido 

em pelo menos setenta e três por cento das posições do Kama Sutra. E 
raspado a maior parte do cabelo e colocado piercing em todas as minhas 
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partes femininas antes de ter idade o bastante para ver certos filmes no 
cinema. Eu passava meu tempo livre sendo algemada ao que quer que 
fosse por caras que, juntos, tinham mais tatuagens que um show de 
reencontro dos Guns N’Roses. Ken não tem como competir com isso.

Então por que uma maluquete rodada como eu foi se casar com 
alguém tão careta?, você pode estar se perguntando.

Por causa deles. Porque minha adrenalina dispara e minhas pupilas 
dilatam, provocando uma reação do tipo bater ou correr ou foder, toda 
vez que sinto o perfume doce e enjoativo de Obsession for Men, da Cal‑
vin Klein. Porque um piercing no lábio inferior me faz querer voltar a 
fumar. Porque um braço fechado com tatuagens me faz querer viajar com 
um ônibus de turnê e deixar tudo que trabalhei tanto para conseguir na 
sarjeta. Porque meus nervos estavam em frangalhos e meu coração esta‑
va nas últimas quando conheci Ken, e a estabilidade, a segurança e a 
sanidade que ele oferecia traziam alívio para minha alma extenuada.

Os moleques tatuados do passado podiam ser amantes fervorosos, 
mas não conseguiriam manter o pau dentro da calça, a bunda fora da 
cadeia ou um saldo positivo na conta nem que sua vida dependesse dis‑
so. Ken, por outro lado, era tão… seguro e responsável, tão simples. Usa‑
va tênis Nike e camisetas da Gap. Tinha casa própria. Corria. Sua ficha 
criminal era tão limpa quanto sua pele cheia de sardas. E, para completar, 
era formado em… contabilidade.

Certo, talvez eu tenha partido para o outro extremo.
Não me entenda mal. Sou completamente apaixonada por Kenneth 

Easton. Ele é meu melhor amigo, pai dos meus filhos e somos tão felizes 
juntos que chega a ser ridículo. Pelo menos eu sou. De verdade. Dá pra 
morrer de tédio e ser feliz ao mesmo tempo, não? É o que chamam de 
morrer feliz. Morrer feliz de tédio, muito, muito tédio. Ken é impassível, 
então fica difícil saber como se sente. Prefiro pensar que é feliz também. 
Mas vamos ser honestos: talvez ele não tenha sentimentos de verdade.

O que ele tem é um rosto quadrado com uma leve covinha tipo 
Capitão América e uma barba sempre por fazer. Além de zigomas pro‑
nunciados de fazer inveja. E olhos entre o azul e o verde coroados por 
cílios cor de café. E cabelo castanho‑claro curto, mas com volume o 
bastante na frente pra formar um topetinho fofo. E um corpo esguio e 
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musculoso. Ele tem um senso de humor ácido. É brilhante, autodepre‑
ciativo e aguenta minhas bobagens.

O cara é pelo menos noventa por cento perfeito pra mim, mas ulti‑
mamente só consigo pensar nos dez por cento ou menos que faltam: 
paixão e arte corporal. Duas coisas cuja perda preciso superar para seguir 
em frente e proteger meu casamento encantador e monótono.

Mas não consigo.
Bad boys com o corpo todo rabiscado são como uma droga que não 

consigo largar. Devoro romances com anti‑heróis como se fossem um 
grupo alimentar essencial. Meu iPhone está lotado de músicas de milha‑
res de roqueiros tatuados, angustiados e ofegantes, prontos para preen‑
cher minha mente com um único toque sempre que preciso de uma fuga. 
Minha lista de séries e filmes favoritos está cheia de vampiros misterio‑
sos, motoqueiros renegados, roqueiros hedonistas e sobreviventes de 
apocalipses zumbis — machos alfa para cujos braços cobertos de tatua‑
gens posso correr sempre que as coisas por aqui ficam um pouco… do‑
mésticas demais.

E sabe o que percebi durante minhas escapadas para essas sociedades 
distópicas imaginárias e esses ringues de luta secretos? Eu conheço esses 
homens. Saí com eles — o skinhead superintenso que virou fuzileiro 
naval que virou motoqueiro renegado, o ex‑presidiário que tira rachas 
na rua com carros envenenados, o baixista de banda de heavy metal que 
é sensível e usa lápis de olho.

Já estive com todos, diário. Como não vi antes os paralelos entre 
esses homens da fantasia e meus ex‑namorados? E me considero uma 
psicóloga!

Na verdade, Knight, meu namorado do ensino médio, provavelmen‑
te foi o motivo por que me tornei psicóloga. Um puta de um psicótico. 
Vou contar sobre ele amanhã. Ken está indo dormir, o que significa que 
só tenho uns quarenta e cinco minutos para ir lá atacar o cara antes que 
ele pegue no sono vendo History Channel. Me deseje sorte!


