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A primeira semana de aula na nova escola foi muito interessante, o pessoal foi muito 

receptivo, todos queriam saber como era o lugar de onde Max veio, ficavam encantados 

com suas histórias. Com duas semanas de aula Max já era o aluno mais concorrido 

quando o assunto era formar grupos para fazer alguma atividade em sala de aula. Com 

três semanas na nova cidade já recebia mensagens apaixonadas de suas fãs. E uma 

dessas mensagens o surpreendeu, era um e-mail de sua nova amiga Julia. 

“- Max, uma pessoa pediu para perguntar se você ficaria com uma mulher casada? 

Pense no assunto que amanhã te procuro na escola para saber a resposta. Beijos, Julia.” 

 Tudo que Max queria era começar uma vida nova, diferente, e aquela pergunta o jogava 

de encontro a algo bem diferente, e que nunca havia imaginado antes. Passou a noite 

pensando naquela pergunta, e assim vivia um dilema entre seu lado conservador que o 

desestimulava, e seu lado liberal que dava o maior apoio para que seguisse adiante.  

No dia seguinte na escola, no intervalo das aulas, Max foi ao pátio da escola, era o 

ponto de encontro da galera, onde todos se reuniam para por a conversa em dia. Não 

demorou e Julia veio lhe procurar com um sorriso maroto. 

- Oi Max, tudo bem?  

- Olá, sim estou bem. 

Sem demora Julia foi logo perguntando 

- E ai, já tem a resposta?  Mas vou logo te avisando, primeiro responda minha pergunta, 

só depois te dou mais detalhes, mas dependendo da resposta...  

Julia não completou sua fala, deixando Max ainda mais excitado com aquela situação, e 

mulher sabe bem enfeitiçar os homens quando quer, e ele não resistiu à curiosidade de 

saber de quem partiu aquela pergunta.  

- Sim. Não vejo problemas. E ai, quem é?  

- Ainda não posso dizer. Antes tenho que falar com ela. – e sem que Max pudesse dizer 

mais alguma palavra Julia saiu correndo e logo desapareceu. 

Na saída da aula Julia procurou Max e deu o recado de sua amiga. 

- Se você quer saber quem é, vá pela rua lateral da escola que ela vai te procurar. Mas 

vai agora que ela esta ansiosa para falar com você. Tchau.  



 

Julia se foi, deixando Max na frente da escola. Não dava para recuar agora, o jeito era 

seguir o caminho indicado por Julia e ir ao encontro misterioso. E não demorou muito 

para Max ser surpreendido por uma mão macia e delicada que fechou seus olhos e o fez 

parar, e logo pode sentir o aroma delicioso e tentador de seu perfume. E para provocar 

ainda mais seus sentidos, ela encostou o corpo em sua costa e sussurrou com os lábios 

encostados em seu pescoço logo abaixo de sua orelha.  

- Oi. Sabe quem é? – o arrepio foi inevitável, e Max viu sua resistência ruir, seu corpo 

fervilhava, era impossível resistir tamanha tentação. Não dava para pensar em outra 

coisa que não fosse seguir adiante com aquele momento. 

- Estou muito ansioso para descobrir.  

Sem muita demora virou-se de encontro à dona daquele perfume maravilhoso, e por 

alguns segundos ficou apenas contemplando tamanha beleza. Mas foi surpreendido por 

um beijo ardente, de tirar o fôlego. Agora nada mais importava, o beijo o fazia esquecer 

tudo, e aproveitar cada segundo daquele momento era a única coisa que passava em sua 

cabeça. Por alguns minutos os dois se esqueceram das complicações daquela atitude, e 

sem se importar com quem passava do lado se consumiam em beijos e amassos 

calorosos. 

- Nossa, estava realmente com desejo de te dar um beijo, não me conformava em apenas 

passar perto de você. 

E rindo da situação disse. 

- E a propósito deixa eu me apresentar. Meu nome é Sofia. 

- Sofia! Será impossível esquecer este nome. 

Continua... 
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