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CAPÍTULO I – A IDA PARA A UNIVERSIDADE

STELA.
Me chamo Stela, tenho vinte e um anos, sou princesa do reino de Acácia. Meu
pai César e a minha mãe Cristina decidiram me colocar em uma escola na cidade
chamada Deluze.
_Morar na escola!? Questionei assustada por essa decisão.
_Uma universidade, e a gente já cuida de tudo, vai ser bom para você, saber
conviver com o povo para que tenha um próspero reinado e sem contar que poderá
conhecer lugares novos, pessoas, coisas que você vive reclamando.
Ela estava decidida a me convencer, coisa que não demorou muito. Em certas
partes ela tinha razão, então me conformei em ir para aquele lugar.
_Mas tem coisas que você precisa saber e seguir a risca. Meu pai me olhou
muito sério, o que seria? Perguntei-me.
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_ Pois diga:
_Ninguém pode saber que você é uma princesa.
_ Ah pai... está bem, mas por quê? Digo meio confusa, claro que há estava
acostumada a fugir do palácio disfarçada, mas achava que meu pai odiasse isso.
_ É apenas para que possa conviver como os comuns. Agora vai para seu
quarto arrumar suas coisas daqui duas horas você vai para Deluze.
Fui para meu quarto em silêncio, pensando naquele local, eu nunca fui para
uma escola, sempre tive professores particulares, será que iria ser ruim?
Arrumei tudo, estava passando pelo corredor quando ouvi algumas vozes, logo
reconheci que eram meu pais, e parecia que estavam discutindo. Não gostava de vêlos brigando, então decidi entrar.
_ Licença. Fui abrindo a porta devagar apenas colocando meu rosto para dentro
do quarto.
Vi que minha mãe estava bem surpresa e ao mesmo tempo meio nervosa com
a minha presença.
_Entre, você está aí a muito tempo? Ela me perguntou como se tivesse,
nervosa.
_ Ah... não! Mas apenas ouvi que estavam discutindo, será que eu poderia
saber do que se tratava? Ouvi sem querer meu nome.
_ Não! Não pode! Agora vamos. Meu pai também estava nervoso, e me
respondeu forçadamente.
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CAPÍTULO II – O ENCONTRO

Cheguei em Deluze por volta das 19:00 horas, estava exausta, um táxi me
deixou em frente à escola. Até que ela não era tão ruim, mas nada comparada ao
palácio. De primeiro fiquei meio confusa, não sabia onde era a secretaria e acabei me
perdendo pelos corredores.
_Droga! Acho que vou ficar a noite toda procurando. Dei meia volta e quando
fui virar em um corredor dei de cara com alguém e cai.
_Meu Deus! Me desculpe, eu...
Quando olhei para cima dei de cara com a porta do paraíso. Avistei dois olhos
escuros me olhando, infelizmente não consegui ver seu rosto, pois a luz estava me
atrapalhando, mas pude perceber que estava sério e não dizia nada. Até que tomei a
atitude de me levantar sem sua ajuda.
_ Será que você pode me dizer onde fica a secretaria? Estou perdida, cheguei
hoje na cidade.
Ele apenas se virou e apontou a mão para sua direita.
_Então tá, eu vou pela direita...
_ É melhor você tomar cuidado baixinha, você não sabe com quem se meteu.
Meu sangue nessa hora ferveu, quem ele pensa que é para falar assim com
uma princesa? Insolente! Mas também nem liguei tanto, estava muito cansada e
simplesmente me virei para ele e sai. Até que finalmente encontrei a secretaria, onde
me disseram em que local ficara meu quarto.
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Já no tal quarto.
_ Meninas, essa é a Stela, ela vai ficar com vocês. De primeira e de segunda
não fui com a cara delas, mas quem sabe de terceira. Um bando de meninas bem
bizarras.
_ Olá! Elas continuavam a me encarar, quando:
Logo a senhora que me acompanha saiu, me deixando sozinha com aquelas
meninas.
_ Oi fofa! Stela. Disse uma delas se levantando da cama vindo em minha
direção me olhando dos pés à cabeça.
_ Não é tão ruim, vamos dormir garotas, não quero acordar cheia de olheiras.
CAPÍTULO III - AS AMIZADES
Acordei cedo, quase não consegui dormir, pensando naquele desconhecido
garoto. Não consigo tirar ele da minha cabeça, não consegui ver seu rosto somente
seus lindos olhos, mas isso foi o suficiente para me tirar do chão.
Depois as meninas acordaram, foram se arrumar, arrumar até demais! A garota
que me encarava desde o começo parecia ser a líder delas. Sabe aquele grupinho de
garotas metidas que mesmo sem saber o nome já se sabe que é ridícula? Foi
exatamente isso.
Finalmente elas terminaram de se arrumar. Não fui antes para o refeitório
porque não sabia onde era e nem o que tinha que fazer. Até que uma delas chegou
até mim.
_ Vamos Stela, a diretora gosta que todas as garotas estejam na hora no
refeitório. Finalmente achei uma garota que fui com a cara, ela falou comigo
educadamente, um ponto a mais pra ela.
_ Qual é seu nome?
_ Mariana, mas pode me chamar de Mari, e não liga pro que a Âmbar diz, só
apenas não a conteste.
_ Âmbar? Não sabia quem era, apenas conhecia Mariana, pois havia acabado
de se apresentar.
_ Aquela garota que aparentemente não foi com a sua cara. Me dei conta de
quem era, aquela lambisgoia!
_ Ela é simplesmente a garota mais popular da universidade, as outras que
estão no quarto são as cobaias dela, assim como eu. Mas não se preocupe, não sou
como elas, tenho mais o que fazer do que me intrometer na vida dos outros e ficar me
exibindo. Vou lhe confessar... Diz ela sussurrando.
_ Também não vou com a cara dela, mas fazer o que? Foi graças a ela que
não estou sozinha nessa escola de gente ignorante. Enquanto ela falava eu ficava
olhando para sua cara tentando entender o que se passava na cabeça de cada uma.
Quando ela falou gente ignorante, me passou pela cabeça milhares de coisas
ruins, como vou me dar nessa escola? Pelo que entendi essas garotas eram do estilo
patricinhas, mas deixa comigo, se elas vierem para o meu lado eu vou colocá-las na
linha.
Assim que saíram do quarto fui atrás delas acompanhada de Mari. Estava até
agora tudo bem, até que essa tal de Âmbar começa a provocar um garoto que nem
nos olhou, muito menos falou com elas.
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_ E aí nerd! Chegou elas sentando do lado dele na mesa do refeitório, enquanto
eu ficava parada atrás dela.
_Como anda a sua mãezinha? Ele estava parado assustado olhando para ela.
_Já sei! Deve estar por aí punindo os alunos da escola.
_ Não estou entendendo.... Sussurrei para Mari que estava ao meu lado.
_ Este garoto é filho da diretora, aí você já sabe.
Novamente meu sangue ferveu, não aguentava ver aquele pobre garoto ser
tratado daquele jeito e assim que entendi do que se tratava me intrometi na suposta
conversa que estavam tendo.
_ Quem você pensa que é pra falar assim com ele! Gritei fazendo com que
todos que estavam no refeitório olhassem para nós.
_ Ora, ora, vejo que arranjou uma amiguinha nerd, vão se casar quando?
_ E quando você vai se casar com a sua educação!? Abaixei minha voz e
estufei meu peito, deixando ela roxa de raiva.
_ Pense bem no que diz garota, que você não sabe com quem está se metendo!
_ Me mostre então, vamos ver se você só sabe falar mesmo.
_ Escute bem...
_ Escute bem você! Que eu não vim para esse lugar para ficar ouvindo desaforo
e muito menos conviver com pessoas como você!
Ela ficou calada me olhando, até que vê-se um aluno entrando no refeitório
dizendo que a diretora estava vindo. Todos se sentaram, e eu fiz o mesmo. Felizmente
ela não esteve a par do que acabava de se passar antes dela chegar.
Tomei meu café da manhã e depois tive de me virar para ir para achar a sala
de administração, faculdade que eu estava fazendo. Assim que acabou a aula
comecei a andar pelos corredores tentando me localizar naquele ambiente. Mas
quando fui pegar meu celular na bolsa acabei batendo em alguém e caí no chão.
Enquanto estava caída ouvi uma voz vindo do céu, ou melhor, de um rapaz que só
pode ter sido esculpido a mão.
_ Você não aprendi mesmo. Diz ele me olhando parado. Essa voz não me era
estranha.
_ Desculpe, mas te conheço de algum lugar? Digo me levantando arrumando
minha roupa.
_ Creio que deveria.
Nessa hora estranhei um pouco sua resposta, e como não gosto de deixar as
coisas pela metade, o questionei.
_ Pois bem, qual é seu nome e de onde nos conhecemos?
_ Me chamo Elliot e não me diga que não se lembra de mim.
_ Deveria lembrar?
_ Você esbarrou em mim logo no seu primeiro dia na universidade, mas ainda
não acredito que não se lembra de mim. Me lembrei de onde havia ouvido aquela voz,
era aquele garoto do paraíso.
_ Você não me respondeu.
_ Como se esquece de minha beleza? Diz ele dando um pequeno sorriso para
mim, me levando ao céu mas me trazendo de volta para terra quando me dei conta
do que havia acabado de dizer.
_ Você é sempre tão convencido? Digo meio "derretida" por ele, mas ao mesmo
tempo meio zangada.
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_ Tchau! Ele saiu andando como se nada tivesse acontecido me deixando pra
trás. Garoto metido.
CAPÍTULO IV – O DIÁLOGO
Voltei para sala de aula e assim que a mesma acabou, já escurecendo, fui para
meu quarto, e ao entrar dei de cara com a lambisgoia. Tentei evitar, passei direto por
ela, que começou a me irritar.
_ Não pense que a nossa conversa acabou! Temos assuntos a resolver, eu
tenho que te falar umas coisas...
_ Você pode ter, mas eu não tenho o que conversar com você. Fui para o
banheiro tomar um banho.
Parece que ela adorava me atormentar, assim que saí do banho ela estava me
esperando sentada na minha cama.
_ Eu disse que precisava conversar com você!
Cansada de ficar tentando fugir dessa conversa, decidi ouvir o que essa piranha
tinha pra me falar.
_ Fala logo.
_ Eu vi você com Eliot, olhe bem, não pense que você vai chegar do nada, fazer
o que fez e ainda sair com o meu namorado!
_Namorado? Disse em voz baixíssima.
_ Sim! E pode tirar seu cavalinho da chuva, que ele é meu! Ela se levantou da
cama e parou na minha frente.
_ E se eu não tirar? O que você vai fazer. Claro que eu achei aquele garoto
bonito, mas não faz o meu tipo, é muito metido, eu só disse isso pra contestar ela.
_ Com certeza sua mãe não lhe ensinou a não mexer com o que é dos outros,
talvez ela tenha feito o mesmo que você está fazendo comigo.
_ Não ouse falar da minha mãe! Na hora que ela disse isso me lembrei de uma
boatos que corriam no reino há algum tempo, e em seguida me lembrei da discussão
entre meu pai e minha mãe.
_ Ah... ficou nervosinha?
Eu estava prestes a lhe dar um tapa na cara, mas apenas saí correndo do
quarto.
_ Vixi! Tô vendo que é verdade! ksksks. Mas você não vai sair sem ter uma boa
lição.
Fui correndo para um pátio que havia próximo do quarto, e vi Âmbar vindo atrás
de mim. Ela me puxou pelo braço me dando um tapa.
_ Você está me irritando. Digo em voz baixa com muita raiva, e sem me
controlar lhe devolvi o tapa.
_ Olha o que você fez com o meu rosto sua ridícula! Vi que ela ia me dar um
tapa, quando alguém veio e segurou seu braço.
_ O que você pensa que está fazendo Âmbar!? Era Elliot, que parecia estar
nervoso com ela.
_ Meu amor, olha o que ela fez no meu rosto! Ela estava muito preocupada com
o rosto, bem feito para ela, eu deveria é ter lhe arranhado com minhas unhas pra ela
ter uma marca minha.
_ Merecia muito mais! Gritou dando risada.
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_ Você quer ser expulsa Âmbar? Não é a primeira vez que você se mete em
briga, tudo por culpa desse seu ciúme doentio.
_ Será que eu não estou certa em ter ciúmes? ...
Aproveitei a discussão para sair, enquanto estava indo de costas pra elas,
quando comecei a sentir uma fraqueza no meu corpo e caí de joelhos. Elliot que me
avistou veio correndo até mim.
_ Se você encostar um dedo nela... Ela tentou o conter mas não conseguiu, ele
me pegou no colo me levando até um banco que estava próximo de nós.
_ Você está bem? Ele me olhava nos olhos, parecia estar preocupado de
verdade comigo.
_ Valeu por me ajudar, mas já estou bem. Lembrei que não havia comido nada
desde o almoço, deve ser por isso que havia tido essa fraqueza. Âmbar que estava lá
parada indignada saiu bufando para o quarto.
_ Vou pegar uma água pra você.... Quando ele estava há uns dois metros de
distância acabei desmaiando.
CAPÍTULO V – A DISPUTA
Quando acordei estava no meu quarto, olhei para as outras garotas que
estavam dormindo, menos Mari, que não estava na cama. Eu estava morta de fome,
então fui até o refeitório procurar algo para comer. Quando cheguei lá encontrei Mari,
peguei algo pra comer e me sentei ao seu lado.
_ Você está bem? Me questionou ela me olhando com um sorriso no rosto.
_ Estou sim, obrigada por perguntar.
_ Realmente, você conseguiu roubar o namorado da Âmbar. Ela continuava
rindo.
_ Como assim? Eu não tenho nada com o Elliot.
_ Não precisa mentir, ontem enquanto as garotas estavam dormindo eu vi ele
chegar com você no colo a colocando na cama. Ele parecia estar preocupado com
você, ele não percebeu mas eu estava acordada, não tinha porque disfarçar, vi quando
deu um beijo na sua testa.
_ Beijo? Você só pode estar de brincadeira. Eu estava surpresa, será possível
que ele realmente goste de mim?
_ Como eu disse, não tinha porque ele disfarçar rsrsrs.
Voltamos para o quarto, ainda era de madrugada, e voltamos a dormir.
Já de manhã fui para a aula, passei o dia na sala, apenas tive uns quinze minutos
para comer algo e logo voltei para a sala. Já a tardezinha enquanto estava andando
pela escola encontrei um jardim, que aliás, estava belíssimo. Resolvi ir até lá, estava
muito cansada, e nada melhor do que um lugar como esse para relaxar. Estava tudo
bem, até que alguém se sentou ao meu lado. Quando olhei vi que era Elliot, que me
ofereceu uma flor.
_ Para você. Diz ele próximo de mim.
_ Obrigada. Fiquei toda encabulada, como diziam e peguei a flor dando uma
leve risada, mas sem olhar para seu rosto.
_ Você está melhor?
Olhei para ele e comecei a lhe sacanear.
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_ Você achou que com um beijo eu despertaria? Rsrsrs. Ele ficou totalmente
vermelho, coitado, ficou morrendo de vergonha.
_ Rsrsrs, sua espertinha, como soube...
_ Preciso ir, tô muito cansada, tchau Elliot. Me despedi dele delicadamente,
meu coração parecia que ia sair pela boca.
No dia seguinte passei a manhã estudando, até que tivemos dez minutos de
descanso. Peguei minha bolsa e fiquei pelos corredores, onde encontrei novamente
aquele homem que agora eu tenho certeza, estou apaixonada.
_ Você está me seguindo? Me perguntou.
_ Por que estaria? Sou livre para ir onde eu quiser rsrsrs.
_ Não sei, talvez você esteja apaixonada por mim.
_ Como!?
_ Manda a real! Você me ama? Ele me questionou friamente.
CAPÍTULO VI – O SENTIMENTO NO PEITO
_ E eu??... Comecei a gaguejar. Eu não poderia confessar o que eu sentia,
primeiramente porque esse romance nunca daria certo, meu pai insiste que eu me
case com alguém da realeza, e Elliot não é o que meu pai quer que seja. Ele não é
rico, muito menos da realeza, ele tem bolsa na universidade. E outro motivo é que, vai
se eu conto e ele não sente a mesma coisa por mim? Eu pareceria uma idiota.
_ Você está vermelha. Ele foi se aproximando de mim, eu deixei minha bolsa
no chão e conforme ele ia se aproximando eu ia para trás, mas acabei esbarrando na
parede. Estávamos muito próximos, ele estava prestes a me beijar, mas eu o afastei.
_ Não podemos, você tem namorada...
_ Se esse for o problema eu termino com ela, Stela, eu estou apaixonado por
você.
Comecei a chorar, não poderia corresponder aquele amor, então o empurrei e
saí correndo. Cheguei a tempo na sala de aula, sequei minhas lágrimas e entrei na
sala. Meu Deus!!!!! O que faço? Estou apaixonada por ele. Minha emoção era tanta
que acabei esquecendo minha bolsa, onde continha todos os meus materiais, eu
estava ferrada. Até que alguém bate na porta.
_ Licença professor, preciso entregar uma coisa para a aluna Stela. Perguntou
Elliot ao professor.
_ Tudo bem, seja rápida Stela.
Fui para fora da sala, onde ele estava com minha bolsa.
_ Achei que fosse precisar. Ele me entregou, percebi que estava triste, e sem
falar mais nada foi embora. Será que ele estava magoado comigo? Será que eu perdi
o homem da minha vida?
_ Obrigado! Não gritei alto, ele apenas olhou para mim e continuou a andar.
Passei a aula toda no mundo da lua, não parava de pensar no meu amado. Eu
não sabia o que fazer, estava sem saída, não podia contestar meu pai, mas também
não podia, não conseguia esquecer Elliot.
Assim que acabou a aula fui para a cantina, creio eu que estava todos os
alunos. Estava tudo de boa, até que Âmbar estraga o ambiente com sua presença.
Ela estava passando do meu lado, quando em um ato proposital derramou o suco que
estava na sua bandeja em cima de mim.
11

_ Ah! Olha o que você fez sua recalcada!
_ Oh! Me desculpe, foi sem querer eu não queria fazer isso! Disse ela querendo
que todos acreditassem de sua inocência.
_ Não queira que eu acredite em você sua sonsa! Me levantei lhe "fuzilando"
com os olhos.
_ Vejam! Vocês viram, não foi de propósito! Ela começou a gritar no meio da
cantina.
_ Mas isso não vai ficar assim! Parti para cima dela querendo puxar seus
cabelos, quando senti alguém me puxando pela cintura. Quando me virei vi que era
Elliot. Ele me pegou pelo braço e começou a me puxar para fora do refeitório.
_ Me solte! O que você acha que está fazendo!? Digo tentando me soltar.
_ Tentando te livrar de mais confusão. Ele continuou a me puxar, até que
chegamos em um corredor que estava vazio.
_ Será que você não consegue ficar um dia sem arranjar confusão? Ele me
questionou me encostando na parede colocando um de seus braços no mesmo, me
olhando nos olhos.
_ Diga isso para aquela sonsa da sua namorada! Comecei enfrentá-lo.
_ Não sei de quem você está falando, não tenho namorada.
_ Rsrsrs, você por acaso bateu a cabeça? Espera, como assim não tem
namorada? É mais ou menos isso.
_ Está bem, por enquanto tenho, mas eu vou terminar com a Âmbar, daí a gente
pode ficar juntos.
_ Vê se me esquece, a gente não tem chance nenhuma, a gente não pode ficar
juntos, me esquece! Agradeço por você ter tentado me ajudar mas, não quero mais
sua ajuda.
Meu Deus, o que eu estava fazendo? Uma hora quero estar em seus braços,
mas em outra quero que ele não exista. O que eu faço?
Saí do seu lado, e não muito longe, encontro com a diretora que acabava de
virar no corredor.
_ Senhorita Stela, precisamos conversar.
_ O que a senhora deseja? A primeira coisa que me passou na cabeça foi a
discussão que tive com Âmbar.
_ Soube da briga que houve entre você e senhorita Âmbar outro dia...
_ Senhora! Eu prometo que isso não vai se repetir... digo lhe interrompendo.
_ E o que acabou de acontecer lá no refeitório? Isso também não irá se repetir?
_ Não se repetirá senhora. Abaixei a cabeça torcendo para que ela não me
puna.
_ Tudo bem, mas não é a primeira vez que você arranja briga com sua colega
de quarto, então vou lhe mudar de quarto. E se isso voltar a se repetir não levarei em
conta sua origem, e terá a mesma punição que os demais.
_ E o que acontecerá com a Âmbar? Perguntei querendo saber o que
acontecerá com aquela vigarista.
_ Ela assim como você não será punida. Bom, que isso não se repita. Ela saiu
me deixando no corredor.
_ Informarei onde fica seu novo quarto.
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CAPÍTULO VII – A INIMIGA
Aquela seria minha última noite naquele quarto junto daquela lacraia. Depois
da conversa com a diretora fui até o quarto, arrumei minhas coisas e fui dormir.
Na manhã seguinte, que finalmente era sábado, fui até a diretoria, em que
indicaram meu novo quarto. Fiquei muito feliz, pois não precisaria dividir meu quarto
com mais ninguém, era um quarto só meu, confesso que tenho algumas regalias aqui.
Estava tudo de boa, até que recebemos o comunicado de que haveria uma festa de
boas-vindas aos novatos na universidade. O único assunto que se comentava era a
tal festa que aconteceria daqui dois dias. Realmente, deve ser uma grande festa, nada
melhor para relaxar... não! Na verdade tem, pra mim aquele jardim me traz coisas tão
boas, uma paz que não consigo sentir em nenhum outro lugar.
Agora, preciso contar que um dia, minha gente! Para mim o dia mais feliz desde
que cheguei nessa universidade. Então bora lá, vou começar pelo começo. Lá estava
eu no meu quarto, era domingo de manhã, eu estava lendo, quando de repente Elliot
entra no meu quarto.
_ Precisamos conversar! Diz ele muito afobado.
_ O que você quer!? Eu de princípio estava meio revoltada por ele ter entrado
sem bater, mas quando vi sua reação fiquei curiosa e preocupada.
_ Terminei com a Âmbar! Ele simplesmente jogou pelo ar a novidade.
_ Eu terminei com ela, agora a gente pode ficar juntos!
_ Você tá doido!? Enlouqueceu? Claro que como qualquer outra pessoa no
meu lugar ficaria espantada, mas bem no fundinho fiquei tão feliz.
_ Doido por você!
_ Rsrsrs, que fala mais sem graça, antiga! Me esquece garoto! Como foi difícil
dizer isso, aí me coração.
_ Fala que você não me ama, vai fala. Ele veio se aproximando de mim olhando
nos meus olhos. Fiquei parada sem reação tentando achar alguma resposta para lhe
dar.
_ E eu...
Chegando bem perto de mim ele colocou a mão em meu queixo, e em uma voz
baixa tentava me convencer a confessar o que sentia. Elliot se aproximou mais ainda,
seus lábios estavam se aproximando dos meus quando, virei o rosto continuando
parada diante dele.
_ A gente não pode...
_ Por que? A gente se ama, mesmo você sendo tão orgulhosa para não admitir,
eu sinto isso, e sei que você sente algo quando está comigo.
_ Não me faça dizer o que você quer ouvir, eu não sinto nada quando estou
com você... O que eu vou fazer meu Deus? Eu estou numa furada.
_ Você sente! Eu sei! Eu sinto! Ele pegou no meu queixo deixando meu rosto
de frente com o seu, e nos olhos conectados.
_ Por favor, vamos nos permitir fazer isso. Olhe para mim, você diz que a gente
não pode, mas eu já terminei com a Âmbar, eu não sei qual é a outra coisa, mas seja
o que for, vamos pensar no agora e deixar que o tempo se encarregue do depois.
Nessa hora eu derreti! Desisto! Vou fazer como ele disse, vou pensar só no
agora. E sem pensar em mais coloquei minha mão em seu rosto levando meus lábios
até os seus, não dando tempo dele reagir.
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_ Eu tinha razão mesmo? Ficamos olhando um nos olhos do outro, estávamos na
maior sintonia.
_ Ainda tem dúvidas? Claro que tinha rsrsrs.
Voltamos a nos beijar, quando ouço alguém bater na porta. Quando a abri era
a diretora, que logo viu Elliot.
_ O que esse senhor faz aqui no seu quarto? A senhorita não sabe que é
proibido a presença de homens nos quartos dessa ala da universidade?
_ Desculpe senhora, vim apenas trazer alguns conteúdos da aula... Elliot estava
tentando se defender, quando foi interrompido pela diretora.
_ Por acaso sei que está mentindo. Conheço seus pais, você não faz
administração, não jogue fora seu futuro por conta de garotas, eu já soube o que
estava acontecendo nestes últimos dias...
_ Eu não tenho pais!
_ Abaixe seu tom! O que acabou de acontecer? Elliot ficou totalmente
estressado com eu não havia visto antes.
_ Desculpa e com licença. Ele saiu do quarto e eu fiquei totalmente confusa,
como assim, ele não tem pais?
_ Bom, que isso não se repita senhorita Stela.
Apenas Abaixei a cabeça e assim que ela saiu do quarto fui atrás de Elliot. Mas
ele parecia que tinha evaporado, procurei ele pela universidade inteira, até que
quando voltava para meu quarto vi Elliot no jardim.
_ Ei! Gritei indo até ele. Este tentou disfarçar secando as lágrimas, mas não
adiantou, estava com os olhos vermelhos e tristonho.
_ O que foi aquilo que aconteceu? Elliot, se abra comigo.
_ Não aconteceu nada, não se preocupe. Ele me deu um beijo e se levantou
para ir embora.
_ Você não vai fazer isso comigo não vai? Por favor, confie em mim, como eu
confiei em você!
_ Tudo bem, sente-se. Na verdade eu fui criado por uma suposta madrasta. Ela
me encontrou na beira de um lago próximo onde a gente sempre morou.
_ Ela deve ter sido uma grande mãe...
_ Aí que você se engana, ela era meio doida, bebia demais, e quando isso
acontecia me batia muito, mas quando consegui entrar pra faculdade fui embora, e foi
aí que descobri que ela na verdade não era minha mãe. Meu coração gelou, nunca
que eu imaginaria isso, meu Deus.
_ Elliot, você deve sentir muita falta dos seus pais...
_ Por isso que eu não queria contar, eu não queria me fazer de vítima, e se eles
me abandonarem é porque não me queriam. Vamos mudar de assunto.
_ Eu acho melhor eu ir... Eu queria deixar ele sozinho pra ficar pensando.
_ Espere, você me dá a honra de te acompanhar na festa?
_ Tudo bem. Fui para o refeitório, e logo depois como sempre fui para meu
quarto.
Domingo, a mesma coisa de sempre, fiquei em meu quarto lendo, fui para a
cantina, tomei café da manhã, voltei para meu quarto. Vou para a cantina almoçar, e
volto novamente para o quarto. De tarde, adivinha, de novo nada para fazer. Daí vocês
pensam, ah!!, Mas por que você não vai procurar o Elliot? Daí eu lhe respondo: porque
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eu não quero parecer apegada ou coisa do tipo, e a gente tá tendo só um rolo, pelo
menos eu acho que pela parte dele.
Finalmente chegou a bendita segunda feira, dia que para muitos é um dia
horrível, mas mandando a real, eu não suporto final de semana, você passa a semana
estudando, e chega final de semana você se cansa de tanto ficar deitado tentando
dormir, porque não passa nada na televisão e seus amigos nessas horas não dão as
caras pra mandar mensagem, isso pelo menos é o que acontece comigo.
Não aguentava mais aquele tédio, pelo menos estudando eu ocupo minha
cabeça. Depois deste meu desabafo, vamos continuar, a aula foi até que normal,
tirando todos comentando sobre essa abençoada festa, que por sinal, você talvez se
pergunte, por que uma festa bem na segunda feira? Não me pergunte isso, mas pelo
que sei parece que sempre fazem essa festa para marcar o início do ano letivo, por
isso numa segunda feira, e na terça feira é feriado nacional, o que ajuda muito.
Voltando ao assunto, depois da aula, por volta de umas cinco e quinze, todos foram
para seus quartos se arrumarem, inclusive eu.
Eu me arrumei e fiquei esperando Elliot, estava tão ansiosa, a única festa que
eu frequentei fora do palácio, com estilos musicais que não sejam música clássica foi
quando eu resolvi dar uma escapadinha do palácio e fui até o aniversário de uma
amiga que conheci em uma das minhas outras escapadas. Havia gostado muito
daquela festa, mas infelizmente não pude frequentar outra, após meu pai descobrir as
minhas fugas, colocou soldados de olho em mim.
Continuei esperando ele, mas estava demorando, será que aconteceu alguma
coisa? Estava ficando aflita, mas pra me aliviar Elliot me mandou mensagem, dizendo
que havia ocorrido um imprevisto e não poderia passar aqui, que era para eu encontrar
ele no jardim por volta de meia hora. Sem querer ficar no quarto decidi ir dar uma
olhada na festa antes de ir encontrar com ele. Chegando lá fui "recebida" por alguns
garotos que pareciam ser porteiros, não saiam da porta.
_ Opa! Parece que o sol resolveu aparecer á noite! Parei na sua frente e me
virei para ele.
_ Você é tão ridículo garoto, se enxerga, vai procurar um poste pra se coçar! E
saio caminhando em direção ao salão da festa.
_ Eita! A mocinha é fogo! Ouvi suas insinuações, mas continuei andando
deixando aqueles babaca rindo.
Caracas!! A festa estava um máximo, música interessante, muita comida, tudo
do que os jovens necessitam e gostam. Fiquei dando uma olhada para ver se
conseguia me enturmar, mas parece que as pessoas dessa escola são meio
antissociais. Sem nenhuma companhia resolvi ir um pouco mais cedo me encontrar
com Elliot quando, ao chegar no jardim me deparo com meu pior pesadelo. Vi Âmbar
agarrada no pescoço dele o beijando. Ele não me viu, fiquei escondida atrás de uma
árvore, onde meu mundo caiu, parecia que eu estava dormindo e nessa hora Âmbar
veio e fez questão de jogar um balde de água fria para me acordar. Como fui burra!
Eu nunca devia ter confiado nesse canalha! Pra mim a noite havia acabado, fui para
meu quarto, local que agora seria o lugar onde eu derramaria meus rios de lágrimas.
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CAPÍTULO VIII – A DECEPÇÃO
Depois de quase esgotar todo o meu reservatório de lágrimas acabei pegando
no sono, e só acordei na manhã seguinte. Era por volta das oito da manhã, quando
ouço alguém bater na porta. Quando abri dei de cara com a decepção.
_ Elliot?
_ Uai meu amor, você não apareceu ontem lá no jardim. Oi! Que foi que
aconteceu? Ele me deu um beijo e entrou no quarto torcendo para que ninguém o
tivesse visto.
_ O que você ainda quer comigo? Você acha que eu sou boba ou boa demais?
_ Como assim Stela, não estou te entendendo. Ele parecia ser tão sincero, mas
eu não podia negar o que eu vi.
_ Eu já sei de tudo! Eu vi você e a lambisgoia se beijando lá no jardim ontem à
noite.
_ Eu posso me explicar...
_ Me explicar o que eu já sei!? Você vai dizer que teve uma recaída, que não
era isso que você queria, ou você vai dizer, olha Stela, eu achei você um máximo,
mas não é isso que eu quero...
_ Para! Não invente coisas que eu seria incapaz de fazer...
_ Será!? Será mesmo? Sai do meu quarto. Fui até a porta abrindo para que ele fosse
embora. Ele apenas abaixou a cabeça e saiu do quarto.
Eu estava com tanto ódio, que mesmo que ele tivesse razão eu não conseguiria
enxergar. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso?
Para piorar mais ainda meu dia, quando fui para o refeitório me deparei com a
lambisgoia, como começarei chamá-la. E com certeza para me provocar quando Elliot
estava passando do lado dela e o puxou lhe agarrando com um beijo na boca. Eu
apenas virei meu rosto e fui para o meu lugar.
Eu quase não comi, não conseguia ficar lá, sai para fora, foi aí que decidi fazer
um passeio fora da universidade. Eu estava muito presa lá, desde o dia que cheguei
não havia saído daquele local. Quando estava saindo sinto alguém me puxar pelo
braço.
_ Oi Stela. Quando olhei para seu rosto me lembrei do garoto da festa. Olhei
para meu braço que ele estava segurando, e na mesma hora ele o soltou.
_ Você por acaso estuda o espaço? Perguntei lhe zoando pelas suas cantadas.
_ Está tão na cara? Disse ele sorrindo. Não pude me conter e dei um pequeno
sorriso abaixando a cabeça.
_Me desculpe por ontem, eu e meus amigos fomos babacas, saiba que eu
tenho um imenso respeito pelas moças.
_ Se eu disser que acredito, você me promete que vai parar de fazer aquelas
cantadas ridículas?
_ Se você disser que ano acredita, eu faço questão de lhe provar que não é
verdade o que você pensa de mim. Então, me acompanha em um passeio senhorita
Stela?
_ Como sabe meu nome?
_ Não me disse se aceita...
_ E você não disse como sabe meu nome.
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_ Tudo bem, você me pegou, eu a algum tempo tenho reparado em você. Mas
e agora, você aceita meu convite? Ele parecia ser tão educado, cavalheiro, que não
achei ruim se dissesse sim.
_ Se for rápido e fora daqui eu acho que pode ser.
_ Me acompanha? Disse ele dando-me a mão.
_ Bem, você não me disse qual é o seu nome.
_ Oh! Perdão! Me chamo Tadeu. Ele pegou minha mão e me deu um beijo.
Saímos caminhando pelo campo, eu não disse antes mas, a universidade fica
um pouco afastada da cidade, ela fica em meio a um campo, ela é toda murada e só
tem uma saída, que dá de cara com uma trilha que leva até uma floresta.
Estávamos andando e conversando à toa, até que de repente ele parou e ficou
me olhando.
_ O que foi? Está tudo bem? Tem algum bicho em mim?
_ Como você pode ser tão linda? Perguntou ele sendo romântico. Ele foi se
aproximando de mim.
_ Eu estou doido por você! Quando ele de surpresa me agarrou pelo braço e
me puxou para si me beijando.
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CAPÍTULO IX – A REVOLTA

Minha única reação foi empurrá-lo, e imediatamente lhe dou um tapa.
_ Você enlouqueceu! Dei meia volta e quando estava pronta para ir embora ele
me puxou pela cintura.
_ Me solte!
_ Você é tão linda... dizia ele tentando me beijar enquanto eu afastava meu
rosto de si.
_ Você está me machucando! Me largue!
_ Você é só minha... Ele estava persistindo nisso, mas nessa hora parece que
um anjo caiu do céu. Vi que alguém se aproximou de nós e o empurrou fazendo-o cair
no chão. Era Elliot que partiu pra cima dele lhe dando socos.
_ Quem você pensa que é para encostar um dedo na minha namorada!
Namorada? Como ele se atreve a me chamar assim depois do que ele fez!?
Parti para cima dele tentando apartar a briga, antes que Elliot batera no garoto
com tanto soco.
_ Chega! Para com isso! Digo afastando Elliot.
_ Vamos sair daqui. Ele me pegou pela mão me levando para dentro da floresta.
_ Aonde você está me levando?
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_ Vem comigo. Ele continuou me puxando, até que chegamos em um frente a
um paredão de pedras, ele foi até um estreito buraco, onde ao atravessar me deparei
com um córrego, que não havia saída, era todo rodeado por imensas paredes de
pedra.
_ Por que você me trouxe até aqui?
_ Eu preciso me explicar sobre ontem...
_ Eu não tenho nada pra falar com você!
_ Tudo bem, mas pelo menos me escute e depois tire suas conclusões.
_ E como você me encontrou na floresta? Por acaso, não foi! Depois do ocorrido
que fui me dar conta de como Elliot foi parar no exato lugar que eu estava.
_ É.. É, eu lhe segui! Vi quando saiu do refeitório, então fui atrás de você
querendo conversar, mas quando lhe encontrei estava saindo com Tadeu, eu conheço
aquela peça, resolvi então seguir vocês, e eu esperava que você ficaria grata por isso.
_ Grata!? Então tá, obrigado. Ó grande Elliot! Satisfeito? Agora, nada te dá o
direito de me seguir!
_ De nada. E aliás, sobre ontem, não foi o que você está pensando.
_ Tudo bem, me fale então o que você acha que eu devo acreditar.
_ Tá. Ontem eu fui lhe esperar no jardim, estava só eu, mas apareceu Âmbar,
e você sabe como ela é, ela começou a me cercar...
_ Já entendi! Daí então você não pode resistir...
_ Não! Claro que não, eu falei para ela ir embora, mas não foi, e em um
descuido meu, me beijou me deixando sem reação.
_ Você quer que eu acredite!? Então me explica aquele coincidência de você
ter falado que ia demorar um pouco para me buscar, com certeza você estava com a
Âmbar, e achando que eu fosse chegar um pouco mais tarde resolveu aproveitar a
minha ausência... Comecei o encarar, ele parecia estar sendo tão sincero.
_ Stela! Pare de inventar isso na sua cabeça, claro que não foi isso, eu demorei
porque a aula acabou atrasando um pouco, daí você sabe como é, saímos mais tarde
da sala de aula, e se você não acredita vá e tire sua dúvida.
_ Você está sendo sincero? Porque se você não estiver sendo! ... Ele parece
que adora pegar de surpresa, e de repente ele me beijou. Nessa hora eu fiquei
parecendo açúcar na chuva, e acabei correspondendo ao beijo.
_ Será que isso te responde? Dei uma risada e confirmei com a cabeça_
Quando eu fiquei lhe esperando no jardim e você não pareceu eu não sabia o
que fazer, parece que de repente algo veio e tomou conta de mim me deixando
triste, fazendo com que eu voltasse para meu quarto, nem podendo aproveitar
a festa.
_ Eu vou te contar uma coisa, sabe que nunca, ou melhor, somente uma vez
fui em uma festa desse estilo, meu pai... Me lembrei que não podia contar que era
princesa, então desviei o assunto.
_ Esquece! Esquece o que eu disse.
_ Não, vai, me conta, começou agora termina.
_ Não, me desculpa. Abaixei minha cabeça.
_ Tudo bem. Ele pegou em meu queixo.
_ Tive uma ideia. Olhei para sua mão, ele a colocou no bolso da calça pegando
um fone de ouvido e o celular. Ele conectou o fone no celular, e pediu que eu
colocasse um dos lados no ouvido, assim como ele.
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Ele colocou uma música animada, gostei dela.
_ Gosta? Ele me perguntou.
_ Sim.
_ Essa é a minha favorita. Desta vez ele colocou uma música romântica.
_ A senhorita me concede essa dança? Disse ele sorrindo.
_ Você só pode estar de brincadeira.
_ Você gostaria que fosse brincadeira? Confirmei com a cabeça. E então?
_ Aceito.
Onde fui amarrar meu cavalinho? Olha a que ponto que cheguei, no meio da
floresta, dançando com um rapaz ao som do fone de ouvido. Mas não vou negar, esse
estava sendo um momento muito especial para mim, estava tão romântico.
Começamos a dançar, coloquei minha mão em seu peito e ele suas mãos em minha
cintura e ficamos de um lado para o outro.

CAPÍTULO X – AMAR X ODIAR

Depois de um certo tempo voltamos para a universidade.
_ Você vem comigo até o refeitório? Ele me perguntou parando no corredor do
meu quarto.
_ Talvez depois, preciso tomar um banho. Ele apenas deu um sorriso e saiu.
_ Te encontro lá então.
Logo que ele saiu peguei meu rumo e quando estava próxima ao meu quarto
Âmbar saiu de um corredor que se encontrara com o meu.
_ Está feliz Stela? Ela pegou no meu braço me puxando para esse outro
corredor.
_ Mas pode tirar esse sorrisinho do rosto senão eu faço questão de quebrar
seus dentes.
_ O que você quer garota!? Você não se cansa de cuidar da vida dos outros?
Se enxerga, se você acha que tenho medo de uma patricinha, sinto lhe informar, mas
não tenho.
_ Eu só vou te dar mais esse aviso, se afasta de Elliot, ele é muito para você.
E eu não vou deixar você ficar com ele. Ela estava quase cuspindo no meu rosto,
quando coloquei um fim naquilo.
_ Quer saber!? Me erra, a gente se ama, e não é você que vai impedir isso.
_ Não, não vai ser eu querida. Agora, some daqui. Me falou isso colocando uma
de suas mão na parede que eu estava encostada. Eu estava desentendida, isso que
ela disse não saiu da minha cabeça, como assim ela não fará isso?
_ Com todo prazer. Mesmo sem entender me retirei lhe deixando o ar de
superioridade.
Caminhei até meu quarto, sem esquecer aquilo, fui tomar banho. Fui para o
refeitório e encontrei Elliot. De princípio quando o vi fui fria, mas nada que o tempo
não resolvesse.
Quando o vi em minha direção, de repente me deu um beijo. Ele logo percebeu
minha distância.
_ Está tudo bem?
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_Claro, é que... esquece. Achei melhor não preocupá-lo com isso. Ele me olhou
estranhamente quando eu imediatamente mudei meu modo de agir.
_ Vamos comer, a comida está com uma cara ótima. Puxei seu braço e nos
sentamos, e tudo voltou ao normal, pelo menos por fora, porque por dentro ainda tinha
aquela dúvida que apertava meu coração.
Felizmente isso durou somente aquela noite, logo eu havia esquecido. Passaram-se
alguns dias, tudo estava tão normal, que eu até estranhei.
Âmbar não implicou comigo, nem sequer olhou para mim, aquele infeliz do
Tadeu não mexeu comigo, eu e Elliot estávamos só em love, tudo como eu desejava,
mas ás vezes tenho a impressão que alguém está nos vigiando, e quando vou ver se
tem alguém, não vejo uma alma viva.
_ Elliot, eu acho que tem alguém nos vigiando...
_ Rsrsrs deve ser impressão sua, essa hora todos devem estar dormindo. Dizia
ele tentando me acalmar.
_ Não sei... E de repente ouvimos algum barulho estranho.
_ Você ainda acha isso?
Ele então se virou e foi em direção ao barulho que viera do corredor que nós
estávamos. Mas quando ele chegou lá não havia ninguém.
_ Não há ninguém Stela! Deve ter sido algum aluno que passou ou até mesmo
o vento.
_ Se foi um aluno ele devia estar nos vigiando...
_ Ei! Acalma. Ele se aproximou de mim e pegou no meu rosto.
_ Você tá muito tensa, não foi nada, é normal alguns alunos no meio da noite
irem até o refeitório ou até mesmo se encontrar com alguém, sem contar o vento Stela.
_ Eu espero que você tenha razão.
Deve ser que minha primeira experiência nessa escola não foi das melhores,
daí eu acabo desconfiando de tudo, achando que sempre algo vai acontecer.
Dias depois (…).
_ Queria tanto que você fosse comigo, pelo menos algo pra me alegrar naquele
mundo tão chato!
_ Não exagera, será no máximo três dias, você não vai morrer. Ele estava se
despedindo, ele ia para uma viagem para uma cidade próxima para uma tal pesquisa.
_ Quem lhe garante?
_ Bom, você passou praticamente vinte e dois anos sem mim, não custa alguns
dias. Eu estava debochando dele, e este estava tão fofo e dramático.
_ É impressão minha ou você tá querendo se livrar de mim?
_ Eu acho que chegou a hora de vocês irem. Ele me olhou, e na cabeça dele
estava tipo: " Me responda ".
_ Rsrsrs impressão sua, agora vai!
Ele entrou no ônibus, e novamente senti que alguém estava me vigiando.
Que sensação horrível. Eu me sentia vulnerável, indefesa, não sabia se aquilo
era coisa da minha cabeça ou sei lá. Devo ter assistido muito filme, ou não, quando
olhei para meu lado a alguns metros vi um cara muito estranho, ele estava com um
boné e de óculos escuros olhando para mim. Acho que ele percebeu que eu olhava
para ele, então se virou e eu abaixei minha cabeça e fui em direção meu quarto.
Mas que coisa! Esse cara realmente estava me seguindo, no corredor que eu
virava, ele virava, aonde eu ia, ele estava no meu pé. Resolvi tirar essa história a
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limpo, quando virei no próximo corredor me escondi, e quando ele passou não me viu
e parou, e foi quando eu me aproximei.
_ O que você quer comigo!?
Ele se virou para mim e me surpreendeu.
_ Princesa. Fazendo reverência.
_ Quem é você!? Me diga! Como ele sabia que eu era uma princesa? O que
ele queria comigo?
_ Não se aproxime de mim!
_ Não lhe farei nada de ruim, estou aqui a mando de seu pai princesa. Ele pediu
que viesse até a senhorita.
_ Meu pai? Por quê? Só podia ser meu pai, bem típico dele controlar a minha
vida.
_ Não posso lhe informar, acho melhor conversar com seu pai.
_ Fale! Desembuche! Eu preciso saber por que eu estou sendo vigiada. Eu
tenho esse direito.
_ Desculpe. Ele abaixou a cabeça dando a entender que não ia contar o motivo.
Fui embora deixando -o sozinho no corredor, e pelo que parece ele não voltou
a me seguir. Quando cheguei no meu quarto tentei ligar para meu pai, mas como já
era de se esperar ele não me atendeu. Fiquei tentando adivinhar quais eram os
motivos dele ter feito isso, mas a única coisa que me veio foi Elliot.
Quando eu ia tomar banho recebi uma mensagem do meu pai. Ele falou para
eu o encontrar em um hotel que pelo que entendi ele estava hospedado. Estranhei ele
estar na cidade, mas para tirar minhas dúvidas fui até lá.
Não demorou muito até que eu chegasse no endereço. Era um hotel bem
luxuoso, típico de hotel que ele se hospedaria. Ele é muito enjoado, tipo de rei vaidoso.
Toquei a campainha e logo fui recebida por um funcionário de meu pai que reconheci
na hora.
_ Princesa.
_ Como vai Herto? Onde está meu pai? Entrei no apartamento e fiquei de pé
até que o avistei.
_ Achou mesmo que eu sabendo de sua personalidade a deixaria sozinha
naquele lugar? Disse ele vindo em minha direção.
CAPÍTULO XI – A CHEGADA INESPERADA
_ O senhor não tem esse direito!
_ Acalme-se, achei que sentisse minha falta filhinha. Ele se serviu de um drink
e me ofereceu algo para beber.
_ Deseja algo para beber? Neguei com a cabeça, ele se sentou em uma
poltrona em minha frente e eu sentei no sofá
_ Como você está?
_ Bem. Eu já estava mais calma, e comecei responder suas perguntas
serenamente.
_ Deu para perceber, que pena, que do jeito errado, não é mesmo? Mas fico
muito triste, você nesse tempo sequer fez uma ligação para mim, estou muito
chateado. Dizia ele tentando me manipular.
_ Pode por favor me explicar o que está acontecendo?
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_ Como é educada. Poder eu posso, eu posso tudo, mas eu decido se conto
ou não.
_ Por favor.
_ Tudo bem, a algumas semanas recebi a informação de que você estava se
metendo em brigas na universidade por causa de um garoto, um desclassificado.
Ferrou, ele descobriu tudo, e só poderia ter sido a Âmbar que lhe contou. Mas mesmo
assim me atrevi a perguntar quem lhe havia dito isso.
_ Quem foi?
_ Podemos ver que isso não vem ao caso minha filha, o que importa é que você
vai esquecer esse garoto e nós vamos voltar para Acácia.
_ Pai...
_ Nada de pai, paizinho, papai, chega! Já lhe mandei para essa universidade
para ver se você criava o mínimo de juízo possível. Ele estava sendo bem direto e frio.
Eu já sabia que isso iria acontecer, mas na intenção de resolver isso pedi para ele que
eu ficasse na universidade dando a entender que eu me afastaria de Elliot.
_ Olha, deixa eu ficar na universidade, isso está me fazendo muito bem, tenho
várias amigas, eu vou me afastar de Elliot, e o senhor sabe, preciso estudar para
quando chegar a hora eu assumir o trono. Sim, amigas, o que a gente não faz para
conseguir o que quer?
_ Você acha que eu vou cair nesse papinho?
_ Não é papinho, por favor. Quando ele ia dar sua resposta Herto entrou na
sala dizendo que alguém queria falar com ele.
_ Só mais essa vez! Disse ele se levantando indo até a outra sala. Aproveitei
para sair da sala, e voltei para a universidade.
Ao chegar lá dei de cara com Âmbar no corredor. Fiquei parada na sua frente,
nós nos encarávamos quando puxei a conversa.
_ Foi você não foi?
_ Fico feliz em ter colaborado para o reencontro de pai e filha. Disse ela
falsamente com um sorriso estressante.
_ Você não se dá conta de como isso me prejudicou!?
_ Eu disse para você se afastar de Elliot, eu ainda quis te ajudar.
_ Como você é boazinha! Ela estava se virando quando eu lhe puxei pelo
cabelo. _ Escute bem, não ouse fazer qualquer coisa contra mim ou Elliot, que da
mesma maneira que ser princesa me prejudica também me dá certos poderes. Falei
próximo ao seu ouvido ainda segurando seus cabelos.
_ Sua louca!
_ Eu? Louca? Como que você me chama assim? Depois de tudo que você fez
sua...
_ Isso não vai ficar assim. Ela me virou as costas e saiu andando.
Na minha cabeça eu queria esganar aquela sem vergonha, lambisgoia! Ela
vai se ver comigo, ela que não ouse fazer nada contra mim, mas pensando bem, não
adianta eu me preocupar com ela, isso é o meu problema número três mil seiscentos
e setenta e oito, o que eu tenho que me preocupar é com o meu pai e como vou contar
tudo para Elliot. Fui para meu quarto, já era de noite, tomar o banho, jantei e me deitei,
mas nem dormi, passei a noite em claro.
Já de manhã tentei falar com minha mãe, mas por conta da universidade ser
tipo uma prisão, tem tudo aquelas regras, os quartos não tem tanto sinal, e justamente
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nesse dia não estava dando de fazer ligação do meu quarto, então fui até o lado de
fora ver se conseguia ligar para ela.
_ Mas que raiva! Que " raio" de universidade! Digo já me afastando do meu
quarto ainda procurando o bendito do lugar.
_ Precisa de ajuda? Quando ouvi essa voz logo a reconheci, e quando olhei
para o lado tive mais certeza ainda, era Elliot, que estava parado me olhando. Agora
eu estou lascada.
CAPÍTULO XII – O NAMORO
Eu já sabia que essa hora ia chegar, mas eu não estava preparada para isso.
Para mim esse momento ia demorar mais uns dois dias, mas pelo que parece chegou
antes.
Ele se aproximou de mim e me deu um beijo.
_ Sentiu minha falta? Disse ele dando aquele sorriso tão traiçoeiro. Tentei
disfarçar meu nervosismo, mas acho que não deu muito certo.
_ Você voltou antes, achei que iam demorar mais.
_ Houve um imprevisto e tivemos que voltar mais cedo. E você, como está?
Pelo visto não sentiu minha falta. Eu acho que ele sacou minha distância.
_ Lógico que sim...
_ Você está estranha, o que aconteceu?
_ Eu preciso te contar algo. Abaixei minha cabeça pensando se contaria ou
não.
_ Me conte, o que foi?
Eu me afastei dele e olhei nos seu olhos, onde eu comecei imaginar o que eu
falaria e como agiria. E se eu fosse direta? Quanto menos enrolação é melhor.
_ Me conte, o que foi?
_ Eu sou princesa de Acácia, meu pai quer que eu me afaste de você, porque
ele não quer que eu me relacione com um qualquer.
_ Como assim!? Você está terminando comigo!? Disse ele se aproximando de
mim.
_ Não! A gente pode continuar namorando, só que meu pai não pode saber...
_ Você tá doida? Eu não quero viver como se fosse um fugitivo, sem contar que
seu pai poderia me matar se descobrisse tudo. Ele parecia estar preocupado, e muito
magoado comigo. _ Você escolhe, eu ou esse seu mundinho de fantasia! Ele passou
por mim e foi embora.
Pensando bem, melhor não ser tão direta. Vou ser romântica, e me dedicar só
a ele.
_ Me conte, o que foi?
_ É o seguinte, eu queria ter lhe contado antes, mas eu não tive coragem. Você
sabe que eu sou completamente apaixonada por você, e eu te peço, antes de você
tirar suas conclusões me escute e tente me entender.
_ Meu amor, você sabe que eu estarei ao seu lado pro que der e vier.
_ Sendo assim, Elliot, eu sou princesa de Acácia, meu pai, ele a algum tempo
descobriu que estávamos namorando, ele não gostou e está me obrigando a me
afastar de você.
_ Você está terminando comigo?
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_ Não, claro que não, vamos fugir. Claro que, se você ainda gosta de mim. Eu
queria fugir com ele para bem longe, para que possamos ser felizes.
_ Claro que eu não gostei que você me escondeu isso mas, isso não muda
nada o que eu sinto por você e só sua atitude de fugir para longe e largar as riquezas
só me mostra mais ainda o quão você é feita para mim.
Depois que ele disse isso nós sorrimos e nos beijamos. Quem me dera que
isso fosse verdade. Mas voltando a realidade, me vi diante dele prestes a revelar meu
segredo. Eu não sabia de qual maneira eu contaria, ele podia reagir tranquilamente,
mas também poderia me odiar.
_ Elliot... Prestes a lhe contar toda a verdade novamente tive aquela sensação
de estar sendo vigiada, coisa que não era impossível de estar acontecendo. A coisa
mais rápida que me passou a cabeça foi sair da presença de Elliot, para que meu pai
não saiba de nosso encontro. _ ... Eu preciso ir! Eu ia embora mas ele entrou na minha
frente.
_ Espere! Me diga o que está acontecendo. Ele pegou no meu rosto. _ Venha
cá, relaxe. Ele colocou meu rosto em seu peito me abraçando.
_ Agora eu preciso ir! Saí andando o mais rápido possível em direção ao meu
quarto. Passei o resto da tarde trancada no quarto para não me encontrar com ele,
mas tive que sair na hora do almoço, em todo o canto eu me escondia dele, coisa que
não foi fácil de se fazer. E assim foi o resto do dia, todo lugar que eu ia eu fugia dele
com vergonha de olhar para sua cara.
No dia seguinte acordei com alguém batendo na porta. Devia ser por volta das
oito horas da manhã, era Herto, que provavelmente veio a mando de meu pai.
_ Senhorita Stela.
_ O que foi Herto? Ele olhou para o lado, e foi quando meu pai apareceu na
minha frente.
_ O que foi é que você vai voltar agora comigo para Acácia.
CAPÍTULO XIII – A VOLTA
_ Como?
_ É o que você ouviu, pode ir arrumando suas coisas que nós vamos agora.
_ Eu não vou! Firmei minha voz dando a entender que eu estava decidida.
_ Não me obrigue a lhe arrastar pelos cabelos.
_ Pode até tentar, mas daqui eu não saio. Eu estou apaixonada por um garoto,
e o senhor não tem o direito de me afastar dele. Eu ia fechar a porta quando fui
surpreendida pelo meu pai. Ele me segurou pelo braço e saiu me puxando.
_ Pare! Está me machucando!
_ Nós vamos de qualquer jeito garota, depois eu mando buscar suas coisas.
_Me largue! Ele fez como ele disse, saiu me puxando pela universidade, só que
felizmente não pelos cabelos.
Consegui me soltar, mas não fugi de sua presença. Começou a reunir uma
enorme quantidade de gente ao nosso redor. Meu segredo havia ido água abaixo.
_ Se você não me obedecer eu terei de tomar uma atitude mais drástica com
aquele...
_ Seria tão cruel a ponto de fazer algum mal a Elliot?
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_ Se for para o seu bem sim! Como ele ousa em falar de meu bem? Ele nunca
quis o meu bem, ele é egoísta, só está pensando nele neste momento.
_ O senhor quer o meu bem!? Então deixa eu viver a minha vida do jeito que
eu quiser! Deixe que eu seja feliz com Elliot!
_ Não quero que você fale mais no nome desse garoto!
_ Eu falo o que eu quiser! Impossível me controlar diante de tudo que ele falou.
Todos estavam ao nosso redor comentavam e quando eu disse isso eles paralisaram,
tudo parecia estar em câmera lenta, como se pudessem prever o que ia acontecer.
Olhei para cima e vi a mão dele vindo em minha direção, e em um ato espontâneo
fechei os olhos.
Estava esperando um belo de um tapa, mas não senti nada, e quando olhei
novamente para cima Elliot estava segurando o braço dele. Elliot puxou o braço do
meu pai e entrou na minha frente.
_ Chega! O senhor já passou de tomos os limites, e eu não vou permitir que o
senhor machuque Stela.
_ Não afronte seu rei! Que eu posso muito bem mandar lhe prender ou até
mesmo lhe matar!
_ Típico de pessoas como o senhor. Elliot só podia estar doido, afrontar meu
pai é a mesma coisa que cavar seu próprio buraco. E quando meu pai disse isso Elliot
ficou quieto.
_ Se acovardou? Cadê sua valentia!? Pirralho!
_ Não lhe subestimo majestade, sei que tem autoridade o suficiente para fazer
o que quiser comigo. Não confunda juízo com covardia...
_ Mas parece que você não teve juízo quando se envolveu com minha filha e
resolveu me confrontar. Eles chegaram a um ponto que eles não gritavam mais, mas
começaram a usar ironias.
_ E com me faça um favor? Saia daqui que eu tenho mais o que fazer do que
ficar discutindo com você. Ele foi puxar o meu braço mas Elliot impediu me puxando
para trás se si.
_ Você não vai levar ela!
_ Pense bem no que você diz moleque, não me afronte, senão você será uma
pessoa morta. Ele seria capaz de fazer tal crueldade com Elliot? Eu não posso deixar
ele fazer isso, e a única maneira de impedir um tragédia era eu voltar com meu pai
para Acácia.
Percebi que ele ia sacar uma arma que estava na cintura, e para que nada
acontecesse eu me coloquei na cretense Elliot decidida a ir embora.
_ Não faça isso pai! Eu vou embora com o senhor. Deixe que eu apenas arrume
minhas coisas. Ele ficou alguns segundos em silêncio, até que deu sua resposta.
_ Tudo bem, eu ainda tenho umas coisas para resolver, a noite volto para lhe
buscar. E não ouse fazer nada, guardas vão estar lhe vigiando. Dei uma brusca olhada
para Elliot e tu para meu quarto.
_ E você garoto, some da minha frente.
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CAPÍTULO XIV – A SOLIDÃO
ELLIOT
Stela me deu as costas e saiu andando, ela ia casa vez se afastando mais, até
que virou no corredor e os guardas mandou que todos que estavam ao redor saíssem
de lá. O rei fez o mesmo, saiu e eu fiquei lá " plantado ". Você quer saber se eu fiquei
magoado com ela? Não, não fiquei. Fiquei baqueado porque ela não me contou toda
a verdade desde o começo, mas nada que atrapalhe o que eu sinto por ela.
Fui para o jardim, um dos poucos lugares que me acalma. Pensei em ir atrás
dela, mas sabia que seria em vão, ela está sendo vigiada por várias guardas. Bem,
isso é o que eu pensava por um tempo, não podia ficar longe dela, e foi em um impulso
que fui atrás dela.
Fui até a frente da universidade, a janela de seu quarto era para mim como
uma porta de entrada para a felicidade, ou pelo menos é o que eu pensava. Subi em
uma árvore que havia em frente à janela e lá entrei no quarto, que felizmente estava
com a janela aberta. Quando entrei ela estava arrumando as malas e vi que estava
chorando.
_ Elliot!? O que você tá fazendo aqui?
_ Vim atrás de você meu amor.
_ Você está doido? Seu pai veio te ver.
_ É o que você deseja? Perguntei só pra sacanear ela.
_ Claro que não! Nunca, muito pelo contrário. Apesar de eu não ter contado
tudo, pode acreditar, meu amor por você é verdadeiro. Eu sabia que isso era verdade,
nunca duvidei.
_ Vamos fugir, vamos pra bem longe daqui. Peguei em sua mão lhe propondo
essa maluquice.
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CAPÍTULO XV – IDA A MAJESTRA

_ Você sabe que é impossível, estou sendo vigiada o tempo todo. Eu não quero
arriscar a sua vida. Ela colocou a mão em minha bochecha, em um ato de carinho
virei meu rosto dando um beijo em sua mão e logo nos abraçamos.
_ A gente dá um jeito, não é possível que o mundo todo esteja contra nós.
_ É possível sim, já disse, não quero arriscar sua vida, não aguentaria viver
sem você.
_ Então vamos fazer o seguinte, você vai para Acácia, e eu pego o primeiro voo
e te encontro lá. Eu queria fugir direto com ela, mas já que isso não é possível, melhor
não arriscar, pelo menos desta vez.
_ Então quer dizer que ainda estamos namorando? Concordei com a cabeça.
Íamos nos beijar mas somos interrompidos com fortes batidas na porta.
_ Stela! Ande logo! Era César quase quebrando a porta.
_ E agora? Perguntei. Olhamos um para o outro sem saber o que fazer.
_ Se esconde!
_ Onde?
_ Fica atrás da cortina, ela não vai dar de te ver. Fiquei atrás da cortina e por
pouco não fui pego.
_ Por que está demorando tanto? Disse o rei entrando no quarto.
_ Como assim?
_ Vamos para Majestra, passaremos alguns dias lá. E você já está pronta!?
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_ E eu só estava dando uma última olhada.
_ Já olhou, agora vamos! O rei Otávio e a rainha Miriã nos esperam. Consegui
ver que ele foi atrás dela e colocou uma de suas mãos nas costas dela, provavelmente
para que todos achassem que estavam em paz.
Por pouco tempo me conformei com aquilo, mas quando minha ficha caiu, sai
correndo atrás dela, mas não deu tempo, o carro havia já deixado a universidade.
Ainda me pergunto se aquilo foi bom ou ruim.
Não pensei duas vezes, peguei tudo o que tinha e comprei uma passagem de
ônibus para esse tal reino de Majestra. Levei alguns dias até chegar no reino, pois
infelizmente o dinheiro não ia dar o suficiente para a passagem, a comida e a
hospedagem, então tive que optar pelo mais barato. Cheguei no reino era por volta de
umas oito da noite. Arranjei um hotel bem simples, que seria a minha casa por alguns
dias.
No outro dia fui atrás de informações de Stela, alguém devia saber de seu
paradeiro, com certeza devem ter feito uma grande cerimônia quando o rei chegou.
Quando estava andando vi na televisão em uma vitrine Uma foto do rei e de Stela e
mais uma outra mulher, que provavelmente era sua mãe. Nele informava que hoje
seria a comemoração do aniversário do príncipe Filipe, que pelo que eu entendi havia
desaparecido a bastante tempo, e os reis comemoravam todos os anos seu
aniversário, e desta vez teria a presença do rei de Acácia e sua família. Voltei
imediatamente para o hotel, peguei minhas coisas, que era só uma bolsa que poucos
pertences e fui para a comemoração.
Cheguei um pouco atrasado na comemoração, o rei estava fazendo seus
discursos, e ao seu lado estava a rainha Miriã e sentados César, Cristina e Stela, que
estava linda.
_ Atenção todos! Eu e o rei César temos um comunicado a fazer, nós fizemos
uma união, e o príncipe Thomas, meu filho, e a princesa de Acácia, Stela, irão se casar
em breve.
_ O que?!!
CAPÍTULO XVI – O PEDIDO INESPERADO
_ Agora que todos tenham uma ótima festa. Disse o rei entrando para dentro
do palácio juntamente com os outros nobres.
STELA
Como assim? Me casar? Eu não sabia disso. Por incrível que pareça eu avistei
Elliot no meio da multidão. Ele realmente veio.
_ Vamos pra dentro Stela, o príncipe já se encontra na sala do trono. Fomos
para dentro, fui tentando controlar minhas lágrimas, mas coisa que era quase
impossível. Ao entrar na sala do trono, o príncipe estava lá. De primeira já pude
perceber que ele era intrometido, mal entrei e ele já veio pegando na minha mão, a
beijou e começou falar coisas melosas.
_ Você deve ser a belíssima e rara Stela, de uma beleza encantadora, ainda
mais bonita que a sua voz, mais doce que o açúcar e mais suave que o algodão.
_ Creio que não é para tanto, exageraram nos elogios. Cara meloso.
_ Eu já creio que não, falaram até menos.
_Vejam não formam um belo casal? Disse Otávio perguntando para Miriã que
respondeu ironicamente.
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_Claro, desejo muitas felicidades ao casal.
_ Músicos! Comecem a tocar temos muito o que comemorar.
Os músicos começaram a tocar, e Thomas me chamou para dançar.
_ Me concede essa dança? Olhei para meu pai que me olhou como se me
obrigasse a aceitar.
_Sim claro.
Começamos a dançar e ele insistia em me elogiar, falava de meus cabelos,
mais sedosos do que a seda, meus olhos mais brilhantes do que uma estrela. Mas em
um momento da dança ele pegou em meu rosto.
_ Sua pele é mais macia do que uma nuvem.
Ele foi se aproximando de mim até que me roubou um beijo. Nessa hora só me
passava na cabeça a imagem do Elliot me olhando com uma cara de decepção. Eu
me sentia como se tivesse traído sua confiança mesmo que sem intenção. E a minha
única foi a de lhe afastar, e em seguida lhe dei um tapa.
_ Como que você ousa? Eu sou seu noivo! Ele colocou sua mão no rosto
aparentando não acreditar no que eu fiz.
_ Mas eu nunca quis e nunca vou querer me casar com você! Eu amo outra
pessoa!
_ Stela... Meu pai olhou para mim furioso, creio eu que ele só não faz um
escândalo para não passar vergonha.
_ Está tudo bem meu sogro, eu compreendo, ainda está muito cedo, com o
tempo ela vai se apaixonar por mim. Ele tentava disfarçar, mas eu percebi a raiva no
seu olhar.
_ Nunca!! Eu nunca vou amar um homem asqueroso como você, seu...
_Chega Stela! Eu não vou admitir essa atitude sua, nós já conversamos sobre
isso... Retiro o que eu disse, ele vai mesmo passar vergonha.
_ Não! A gente não conversou, o senhor me impôs esse castigo. Todos
estavam ao nosso redor sem saber o que fazer diante da nossa briga.
_ Chega Stela! se não...
_ O que foi? Vai tentar me bater de novo? Então vamos, vamos meu pai aqui
estou, aqui não tem ninguém que irá te impedir de fazer isso.
_ Não me subestime!
_Vejam todos! Vejam o rei que Acácia tem, um rei covarde! Que é capaz de
bater em uma mulher, e usa os truques mais baixos para conseguir o que quer...
_ Pare com isso agora Stela! Você não vê que esta envergonhado nossa
família?
_ Família? Desde quando isto é uma família? Nós deixamos de ser uma desde
o momento em que o senhor insistiu em impor seu poder sobre mim, tentando me
impedir de fazer o que eu quero e o que eu acredito!
_Se você não tivesse inventado de ficar com um desclassificado imundo, nada
disso teria acontecido.
_ Então o senhor está dizendo que a culpa é minha!? É minha culpa de você
ser um rei que só pensa em si mesmo, um rei que tem nojo do seu povo, se enxerga!
Assume que a culpa é sua!
Se vossa majestade não tivesse essa insistência de me deixar longe de
pessoas de bem, nada disso teria acontecido. Me diga, por que hein? Por que o senhor
não gosta de meu envolvimento com aquelas pessoas? Por acaso o senhor tem algum
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segredo? Eu nunca entendi por que essa obsessão por me afastar de pessoas de tão
bom caráter, são boas.
_Você não pode Stela, você não pode... Naquele momento sua voz ficou
trêmula e ele ficou nervoso.
_ Não posso o que!? Não posso descobrir o que!? Me fale pelo menos uma vez
na minha vida a verdade, me fale.
Minha mãe que estava atrás de meu pai entregou que tinham algo a esconder e que
eu deveria saber.
_ É melhor você falar para ela.
_ Cala a boca! Do jeito que ele se virou deu um tapa no rosto dela, e foi nesse
momento que minha paciência esgotou.
_ Seu monstro! Seu... Digo me abaixando diante da minha mãe.
_ A senhora está bem?
_ Chega, chega César, eu não suporto mais essa mentira, eu não te
compreendo mais, agora você passou de todos os limites! Ela se levantou e ficou
diante de meu pai, que estava transtornado.
_ Agora até você? Você também vai me subestimar?
_ O que foi? Por acaso você vai me bater de novo? Pois saiba que eu não me
importo, eu vou contar tudo o que sei e contar para todos por quem Acácia é
governada.
_ Cristina...
Foi a primeira vez que vi minha mãe confrontar meu pai, finalmente ela resolveu
não suportar mais as humilhações.
_Saibam todos, que o homem que está aqui é uma verdadeiro traíra, vivia me
traindo com várias mulheres!
_ Desculpa, mas eu acho melhor vocês conversarem a sós. A rainha Miriã
tentou amenizar a situação, mas não adiantou.
_ Acho melhor não, eu quero que todos saibam o homem que ele é.
_ Chega Cristina, vamos conversar em particular...
_Não!! Bom, continuando, só que uma dessas mulheres acabou engravidando,
quando a criança nasceu, essa mulher estava muito doente, estava quase morrendo
e entregou a criança a uma serva para que a entregasse a mim, e assim fez e junto
com a criança havia uma carta que dizia para que eu cuidasse dela, que era filha do
rei com uma serva, e a mãe estava quase morrendo e não tinha condições de deixar
a criança com outra pessoa, e assim ela teria certeza que nunca passaria
necessidade.
E assim eu fiz eu olhei para aquela criança e mesmo sendo fruto de uma traição
do meu marido, eu sabia que não podia deixar aquele bebê desamparada, e na época
meu sonho era ter um filho, e então cuidei da criança como se fosse minha própria
filha, claro que no começo César não gostou da ideia de cuidar dela, mas teve que
aceitar, pois eu não iria me desfazer da criança.
_ O que a senhora quer dizer com isso? Será possível que eu... Não é possível!
Não pode ser, eu... eu não sei o que dizer.
Dias depois recebi outra carta informando que a mãe da criança havia morrido,
então decidi de vez cuidar do bebê.
Eu me apaixonei pela criança que cresceu sem saber sua verdadeira origem.
Na época para não se espalhar a história me tranquei no palácio durante um tempo e
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os servo que dentro estavam não contaram nada para ninguém, e meses depois todos
achavam que aquela criança era minha filha.
_ A senhora quer dizer que... Nós estávamos chorando, e eu cada vez mais eu
tentava desfazer essa história na minha cabeça, tentando achar explicações, isso não
podia estar acontecendo.
_ Stela, você é essa criança.
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CAPÍTULO XVII – O DESESPERO

Olhei para ela, depois para meu pai, estava em choque e comecei a chorar
mais ainda, pensava que tudo aquilo era apenas um pesadelo e depois eu ia acordar
e tudo ia se resolver, mas infelizmente não era um sonho era a vida real.
_ Por que a senhora não me contou antes? Por quê?
_ Eu não sabia como te dizer e não tinha por que contar, você era feliz, tinha
de tudo e nunca te faltou amor...
_ Mas eu tinha o direito, era minha vida que vocês estavam escondendo de
mim, eu esperava qualquer coisa do meu pai mas da senhora, eu não esperava isso,
eu sempre confiei em na senhora, nunca houve segredos entre nós, pelo menos é o
que eu achava. No momento que eu e minha mãe discutíamos meu pai aproveitou
para sair da sala do trono.
_ Me perdoe Stela, eu não imaginava que era tão importante pra você.
Eu não sabia o que dizer, naquele momento eu não conseguia raciocinar direito, eu
só queria esquecer tudo e todos, então saí correndo.
_ Stela! Volta aqui minha filha por favor! Eu vou atrás dela...
_ Melhor não Cristina, deixa ela pensar. Disse Miriã segurando minha mãe.
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_ Acalme-se, tudo vai se resolver só dê um tempo para que ela pense em tudo.
Ela irá lhe compreende. Deixe eu conversar com ela, você ir atrás dela nervosa
desse jeito só vai piorar.
_ Você tem razão, obrigada.
Eu estava sentada do lado da cama chorando muito, acabando que meu mundo
havia caído. Mas ouvi a voz de Miriã.
_ Stela minha querida, será que podemos conversar?
_ Tudo bem. Eu não queria conversar, mas não podia fazer isso com ela, ela
não tem nada a ver com meus problemas.
_Não fique assim, vai ficar tudo bem, tudo vai se resolver.
_ Não sei se irá se resolver.
_ Você precisa conversar com a sua mãe, só que agora mais calmamente.
_ Ela não é minha mãe! A senhora ouviu! Toda vez que me lembrava disso eu
chorava mais ainda, entrava em desespero.
_Tente se acalmar e você verá que tudo o que ela fez foi para o seu bem, ela
não queria te magoar.
_ Pode até ser, mas isso não significa que eu irei conseguir perdoa-la tão cedo.
_ Então tenha o tempo que precisar mas não desperdice a chance de conversar
com ela, você vai ter que alguma hora conversar com a sua mãe. Mas outra coisa que
eu penso, como que você fica com o rapaz que você ama? Estou me sentindo meio
mal de ter feito esse acordo sem antes te consultar. Desculpa me intrometer mas,
você pensa em fugir com o Elliot?
Eu não sabia o que fazer, não tinha mais certeza se nada, minha cabeça estava
confusa, não sabia se queria ir embora para esquecer tudo, ou ficaria para achar
soluções.
_ Bem... Claro que eu ainda amava Elliot, mas eu precisava de um tempo para
me ajeitar.
CAPÍTULO XVIII – O AMOR PERMANECE
_ E então?
_ Mesmo com todos os problemas não posso fazer isso com meu amor. Eu
estaria sendo egoísta, e aliás eu amo ele e não vou desistir desse amor.
_ Sejam felizes.
Logo após ela saiu do quarto. Foi bom conversar com ela, pensei em Elliot e
no nosso plano de fuga. Se eu fugisse seria muito bom para mim, principalmente
agora.
Não poderia demorar para essa fuga, então peguei meu celular, que até hoje
de manhã estava confiscado pelo meu pai, impedindo qualquer contato entre Elliot e
eu.
Enquanto isso no Jardim.
CÉSAR.
Logo que sai da sala do trono fui para o jardim, meu coração estava com raiva
mas ao mesmo tempo eu estava com uma magoa, uma decepção, não sei explicar o
que senti. Eu estava com raiva, raiva de não ter sido capaz de impedir tudo aquilo que
estava acontecendo, eu estava com uma dor imensa no peito. Minha cabeça pensava
na humilhação que minha filha me fez passar e no meu coração eu sentia um
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arrependimento de não ter feito diferente. Mas minha razão estava agindo mais forte
do que o coração.
_ Hinata, você nunca vai ficar com esse cara. Se depender de mim nunca, só
se for por cima do meu cadáver.
_ Com licença senhor, precisa de alguma coisa? Era um mero servo que veio
tentar me bajular.
_ Sim, eu preciso! Se vocês querem me ajudar, resolva os meus problemas,
impeça minha filha de casar-se com aquele rapaz, apague a humilhação que eu
passei, traz minha família de volta, minha honra, devolva minha paz! E então,
consegue?
_ Infelizmente não meu senhor.
_ Se não tem como me ajudar, suma daqui, e só volte com uma solução, ou
melhor deixe que eu vou resolver isso sozinho. Vamos!! Suma daqui.
_ Sim meu senhor.
Naquele momento eu já não estava agindo pelo bem da minha família, eu já
estava agindo por orgulho e obsessão, não aceitava minha derrota estava disposto a
fazer qualquer coisa.
No quarto.
STELA.
_ Estava tudo pronto, ainda essa noite Elliot e eu iríamos fugir para bem longe
dali. Passaram-se algumas horas até que escureceu. Arrumei minha coisas e com
todo cuidado saí do Castelo para me encontrar com Elliot em uma cabana de pesca
abandonada próxima ao rio.
CRISTINA.
Eu estava voltando para meu quarto, quando ouvi César conversando com um
servo, e não pude deixar de ouvir a conversa.
_ Então quer dizer que aquela insolente vai fugir? Vocês que me aguardem.
Disse César com os olhos pegando fogo.
Eu não poderia deixar que mais isso acontecesse com ela. Eu tive a sensação
que desta vez César iria querer acabar com isso décima vez por todas. Então fui atrás
de minha, mas quando eu cheguei no seu quarto ela já havia saído. Então peguei meu
cavalo e fui atrás deles.
STELA.
Ao chegar no lugar marcado percebi que estava tudo calmo, tranquilo. Elliot
não havia chegado ainda, então fiquei esperando.
_ Stela! Quando olhei para o lado vi que era Elliot que estava me chamando
com uma voz baixa.
_ Elliot! Meu amor que bom que você veio, fiquei tão preocupada.
_ Eu nunca que te deixaria, eu nunca te deixarei sozinha ou desamparada.
_ Bem que você podia se mais pontual, fiquei um temponho aqui esperando.
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_ Pai!? Meu coração gelou quando vi que era meu pai. A única coisa que me
passou pela cabeça foi a gente morrendo.
_ O que foi, não gostou da minha visita? Ele percebeu que estávamos
assustados, então começou a debochar de nós.
_ E agora pra vocês saberem como eu desejo o bem de vocês, eu quero que
você Elliot, tenha uma ótima morte. Disse ele tirando uma arma de sua cintura e
apontando para meu amor.
CAPÍTULO XIX – O DESESPERO
Ele não pensou duas vezes em atirar, e quando o fez eu entrei na frente de
Elliot. Mas não senti nada, quando abri meus olhos vi minha mãe caída na minha
frente sangrando muito.
_ Mãeeeeeeee! Nãoooooo! Comecei a gritar e chorar. Ela se jogou na minha
frente para que eu não fosse atingida, e agora ela está á beira da morte.
_ Fala comigo! Me joguei no chão e coloquei sua cabeça em meu colo.
_ Stela... Ela já estava com a voz muito fraca, quase não conseguia ficar
acordada. ... Me perdoe...
Chorando eu confirmei com a cabeça, e voltei a chorar.
_ Eu te perdoo, e agora, não faça nenhum esforço, a senhora vai ficar bem.
_ Stela, você é a filha que eu nunca tive. Deus me deu você de presente para
mim, e eu o agradeço muito por isso...
_ Mãe me perdoa! Eu não queria ter agido daquele jeito com a senhora.
_ Eu te amo... Ela deu um beijo no o meu rosto, e foi quando ela fechou os
olhos para sempre.
_ Mãeeeeee! Elliot veio por trás de mim tentado me consolar, mas nada
continha minha dor. _ Olha o que o senhor fez!
Meu pai ficou em choque, também não é pra menos, depois de tudo que ele
fez.
_ Guardas! Levem o corpo da rainha para o palácio. Ele ficou um trapo, pegou
seu cavalo e saiu cavalgando pela floresta.
Voltamos então ao Castelo em respeito à minha mãe. Passou- se a noite toda,
e nenhuma notícia de meu pai.
Depois de algumas horas ao amanhecer, ele chegou, ele estava desesperado,
estava com os olhos inchados de tanto chorar. Passou sem falar com ninguém e foi
direto ao seu aposento, e lá se trancou. Batíamos na porta e ele nunca abria, nem
mesmo para se alimentar.
ELLIOT.
_ Com tanta tenção resolvi sair para fora tomar um ar, fiquei na varanda, onde
em pouco tempo tive a companhia da rainha Miriã.
_ O que faz aqui sozinho rapaz?
_ Estou pensando em tudo o que aconteceu. Sei como és dor de se perder os
pais. Fui a vida toda criado pela minha tia, que me tratava mais como um servo do
que como um suposto filho.
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_ Sei bem como é viver sem alguém que a gente ama. Perdi meu primogênito
ainda muito pequeno. Ele foi sequestrado, e até hoje nunca tive notícias.
_ Sinto muito. Realmente é muito doloroso viver ser alguém que a gente ama.
Apesar de que eu nem pude saber como era os meus pais, e nem ter o afeto deles.
_ Elliot, agora que a Cristina morreu, eu me sinto como se eu tivesse
responsabilidade sobre a Stela, me entende? Concordei com a cabeça.
_ Vou ser direta. Elliot, será que eu poderia conhecer essa sua tia? Você sendo
namorado dela, eu gostaria de saber um pouco mais sobre você.
_ Bem, eu não tenho uma relação muito íntima com ela, mas a senhora pode
conversar com ela. Ela não mora muito distante do reino.
_ Que bom! Será que poderia ser amanhã? Não quero esperar muito, creio que
queiram se casar logo. Dei um sorriso e começamos a conversar sobre vários
assuntos, a conversa estava interessante.
No dia seguinte fotos até um vilarejo que minha tia vivia, era um lugar pequeno,
discreto, e a minha casa também era bem simples.
Bati na porta, e como era de se esperar fui recebido pela minha tia, Safira.
_ Elliot? O que você faz aqui?
_ Pode crer, eu não gostaria de estar aqui, mas tem uma pessoa que quer
conversar com a senhora.
_ Quem é?
_ Entre. Chamei Miriã para perto de minha tia, pois ela estava fora da vista dela.
Miriã entrou pela porta e olhou para minha tia, eu tive a sensação de que elas
já se conheciam.
_ Você? Disse minha tia, que quando viu a rainha e ficou branca.
_ Já se conhecem?
_ Nos deixe a sós Elliot. Agora! Safira praticamente me expulsou de dentro de
casa, coisa que eu já estava acostumado.
Sai para fora de casa, mas fiquei esperando na porta.
MIRIÃ.
_ Como é bom ver lá novamente, Safira.
_ O que você faz aqui? Como chegou aqui?
_ Por uma incrível coincidência seu sobrinho está namorando da filha de uma
amiga, quer dizer, falecida amiga.
_ Deve ser uma namorada rica, por que para ser amiga de vocês.
_ Sempre interesseira não é? Safira como sempre nunca se conformou em ser
pobre. Sempre invejo tudo o que eu tinha.
Nessa hora todos os pontos se ligaram. Safira e eu éramos muito amigas, até
que nos apaixonamos por Otávio, mas por ela ser de família pobre não pôde ter nada
além de amizade, ao contrário de mim, que fiquei noiva dele por conta de negócios
entre o rei e meu pai.
Não ficamos brigadas por um longo tempo, e foi nesse período que Filipe foi
raptado.
_ E você sempre tão sonsa, não é mesmo?
_ Olha, eu vou ser bem direta. Eu sei que você não tem irmão, muito menos
primos, agora me diga, Elliot é meu filho?
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CAPÍTULO XX – O LUTO
_ Você tá maluca?
_ Maluca você vai ficar dentro de uma cela sua bruxa. Eu precisava tirar isso a
limpo, e eu usaria de todas as armas.
_ Você está me ameaçando?
_ Se você não me conta a verdade é isso que vai acontecer. Agora, me fale por
favor, onde está o meu filho? Foi você que pegou ele? Eu fraquejei, comecei a chorar
implorando que ela me contasse onde estava ele.
_ E se eu contasse? O que ia adiantar? Eu iria ser presa!
_ Não! Não vai, mas por favor, me diga a verdade.
_ Tudo bem, eu havia ficado com muito ódio de vocês, vocês roubaram minha
felicidade, meus sonhos, tudo de bom que eu tinha, então eu roubei o que vocês
tinham de bom, o filho de vocês. E sim, essa criança é o Elliot.
Me desabei em lágrimas, e foi quando Elliot entrou na sala.
ELLIOT.
Não consegui deixar de ouvir a conversa, e tive que tirar isso a limpo.
_ Como assim!? Questionei ao entrar na sala.
_ Você já ouviu tudo, eu acho que não precisava mais explicar para você. Disse
Safira.
_ A senhora me sequestrou, sua monstra!
_ Elliot ... Quando olhei para a rainha senti uma conexão muito forte, algo que
eu nunca havia sentido antes. ... meu filho... Ela estava chorando muito, e eu não
consegui ficar sem derramar pelo menos uma lágrima. Ela veio se aproximando de
mim, até que ela me fez um pedido. ... Será que eu poderia te dar um abraço? Eu
olhei para ela sem saber o que responder, dando a entender que não. Ó!!! me
desculpe, eu sei que...
Nem deixei ela terminar de falar e lhe dei um abraço. Ela continuou a chorar, e
eu também, enquanto Safira aproveitava para fugir.
_ Meu filho.
STELA.
Passaram-se os dias, meu pai não saia dos seus aposentos, não comia, não
bebia, nem sequer abria a porta. Até que resolvi tentar novamente e desta vez eu iria
falar com ele.
Bati na porta, e como sempre não abriu.
_ Pai sou eu. Abra a porta por favor. Eu vou dar um jeito de entrar neste quarto.
Tentei várias vezes, até que percebi que a porta não estava trancada, decido
de vez entrar no quarto. Quando entrei, meu pai estava na cama, muito fraco, quase
morrendo.
_ Pai? Digo me aproximando dele.
_ Minha filha. Ele estava com a voz muito baixa e rouca
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Me aproximei, sentei na cama e peguei sua cabeça, naquele momento, toda a
magoa que eu sentia foi tomada por algo que não sei explicar.
_ Eu não vou aguentar Stela, eu estou muito fraco, não vou aguentar.
_ Não fala isso meu pai, o senhor vai ficar bem, tenha certeza disso. Guardas!!
Vão chamar um médico, agora mesmo. Alguns guardas que me acompanhavam foi
então chamar um médico para que cuidasse de meu pai.
_ Eu não queria ter feito aquilo... eu não queria que ela morresse...
_ Infelizmente o destino não quis assim.
_ Me desculpe... Ele começou a tossir, tossir muito, e essas foram suas últimas
palavras.
_ ... adeus...
Naquele momento os guardas entraram no quarto com o médico do palácio,
mas já era tarde demais, ele havia morrido.
_ Vão e falem para o povo que meu pai não está mais vivo, e que quem
assumirá o trono será meu irmão, Cristóvão. Depois da morte de meu pai quem
assumi o trono é o príncipe Cristóvão, fruto do primeiro casamento de meu pai.
CAPÍTULO XXI -

FINAL- A FELICIDADE ETERNA

Elliot, a rainha Miriã, o rei Otávio, o filho deles, o meloso do Thomas e eu fomos
para Acácia, onde foi feito o velório de meu pai. Minha dor era profunda, eu não iria
suportar isso se não tivesse Elliot comigo. Ele foi fundamental para minha
recuperação.
Dois meses após o ocorrido, finalmente chegou o grande dia. Uma lástima
meus pais não estarem aqui para ver este momento. Estava tudo
tão lindo, este é o dia mais feliz da minha vida, claro que até aqui, porque ainda tenho
muito o que viver.
Depois que nos casamos Elliot e eu fomos morar em Majestra junto com os
pais de meu marido. Não quero contar mais nada que aconteceu comigo, agora quero
que você escreva a sua história, imagine como quiser, mas nunca se esqueça, nunca
deixe de sonhar.
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