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Dedico esse livro ao meu amor, minha família e amigos por todo o apoio e inspiração. À minha 

linda leitora beta, Luciana Dryer, pelo imenso carinho. Aos meus cachorros, por não comerem o 

teclado antes que eu terminasse e, claro, à essa força maior que me faz todo dia pegar um pouco 

do meu tempo e dedicar aquilo que amo: A escrita. 



LIA 

– Aconteça o que acontecer, não grite, tá entendendo? 

Minha prima mais nova balançou a cabeça automaticamente, os olhos brilhando diante da 

expectativa.  

Bem, pelo menos eu tentei. 

Eu passo o meu crachá na roleta e assim entramos na Midas, a maior agência de músicos do 

país. O meu trabalho, acredite se quiser. Às vezes eu mesma ainda me belisco para ver se estou 

sonhando. 

Meu caminho até aqui não foi fácil. Foi, para dizer no mínimo, inesperado. Não que tenha sido 

um acaso do destino eu bater nessa porta, pelo contrário, era meu desejo fazê-lo. Mas entenda 

bem, não vim de uma família poderosa, nunca tive contatos no mundo dos famosos antes. Fiz o 

que estava em meu alcance, estudei, fui a primeira da turma, me dediquei. E quando a vaga surgiu, 

fui com tudo nela. 

Estava ciente das minhas poucas chances, mas sou uma pessoa obstinada.  

Me orgulho da minha incapacidade de recuar diante do medo. 

Para a minha felicidade, comecei com um desempenho excepcional nas peneiras, e minha 

confiança só foi aumentando quando vi o largo grupo de aspirantes ao estágio reduzir 

vertiginosamente. Quando só restaram na disputa para a vaga eu e uma garota loira com cara de 

rica, já podia sentir o gosto da vitória na boca. Sabia muito bem que tinha me saído melhor do que 

ela nas dinâmicas.  

E então, Fred Sampaio, o dono todo poderoso da agência, chamou nós duas em sua sala para a 

entrevista final. Ele olhou bem para cada uma de nós, nos medindo de cima a baixo, e se voltou 

para Valentina, perguntando porque ela achava que era a melhor escolha para a vaga.  

E, naquele exato instante, eu soube que estava tudo perdido.  

Sem pudor, a platinada começou a desfiar o longo carretel de conexões de sua família famosa 

e o imenso círculo de amigos no mundo da música e os olhos do dono da agência brilharam como 

diamantes. Não existia forma no mundo de competir com aquilo, aquele era o limite onde eu 

poderia chegar considerada a minha comum realidade de garota sulamericana sem parentes 

importantes.  

Mas algo em mim gritou, se recusando a perder, me impedindo de baixar a cabeça diante 

daquela nova insegurança. Então, quando ele direcionou a mim a mesma pergunta, numa 

inspiração louca, me enchi de coragem e disparei: “Faça-me um desafio e descubra o porquê.”. 

Fred sorriu, se divertindo com a minha resposta ousada. Ele vagou o olhar pela sala, tentando 

pensar em algo que me rendesse um bom desafio, ou melhor, algo que o entretesse. Seus olhos 

encontraram rápido a pilha de envelopes que chegavam todos os dias em suas mãos com fitas 



demos de aspirantes à fama. Ele pegou um aleatoriamente e me entregou com um sorriso 

zombeteiro.  

“Faça com que esse aqui entre no trend topics do Twitter hoje e o estágio é seu, garota.” 

Sem nem piscar, eu peguei o envelope de suas mãos. Era uma missão impossível, claro, mas no 

dia quatro de julho, o vídeo do garoto de doze anos cantando nas ruas da cidade bombou 

chegando ao 6º lugar dos assuntos mais comentados no Twitter e conquistei meu tão sonhado 

lugar aqui.  

O garoto hoje tem uma carreira de sucesso e está, acredite ou não, em turnê pelo Canadá. 

Nós duas caminhamos em silêncio pelo hall iluminado, as paredes lotadas de pôsteres que 

exibem os tão conhecidos rostos das estrelas agenciadas pela Midas. As divas, como apelidamos 

o seleto grupo de cantoras que têm o poder de comandar a indústria musical: Funqueiras, musas 

do MPB, princesas pop e punk rock. Essas mulheres fortes são donas de vozes e carismas 

inigualáveis, verdadeiros estandartes do empoderamento feminino moderno.  

E, claro, eles. 

Os Golden Boys. É assim que chamamos os artistas masculinos da agência que fazem turnês 

mundiais e ganham rios de dinheiro com seus shows e discos. Atrás deles, óbvio, uma legião de 

fãs e, claro, muitos gritos e desmaios. É desnecessário dizer como todos são talentosíssimos e 

absurdamente lindos de sua própria maneira.  

Matilde apenas suspira encantada ao meu lado. Esse é o espírito da coisa aqui.  

Minha prima continua olhando os pôsteres boquiaberta quando a vejo se aproximar correndo. 

– Bem-vinda de volta, Lia! – Carol me abraça apertado me rodopiando. Usa um vestido 

romântico e tem os cabelos loiros em cachos, parecendo saída de um conto de fadas como sempre. 

– Você sumiu nessas férias! – emenda chateada. – Onde se meteu, heim? Por que não atendeu 

minhas ligações? 

Eu me encolho um pouco. Culpa perpassa em meus olhos. 

– Foi mal, amiga. – respondo envergonhada. – É que eu meio que precisava de um tempo... 

tipo, de tudo. – gesticulo com alguma dramaticidade ao explicar isso e ela foca automaticamente 

em minhas mãos. Ou, mais especificamente, no que falta nelas. 

– Lia... – astuta, minha companheira de trabalho nota de cara algo que eu queria poder 

esconder, enterrar e esquecer. – O que houve? Va me dizer que vocês... 

– É, terminamos. – confirmo. Direta e breve, como quem puxa um curativo de um machucado 

ainda não completamente sarado e sente dor logo depois. 

Engulo essa dor. Ela não é bem-vinda agora.  

– Caramba, nem acredito... que droga. – Carol afaga minhas costas solidária e sinto o calor de 

sua mão suavizar músculos que eu nem sabia que tinha retesado. – Agora eu me sinto mal por não 

ter ido lá esmurrar sua porta até botá-la abaixo. Bem que eu vinha notando você cabisbaixa nos 



últimos meses. Devia ter me contato que as coisas estavam ruins entre vocês, eu devia estar ao 

seu lado, Lia. Queria estar... 

– Eu sei, Carol. Mas pensa pelo lado positivo, pelo menos o síndico não vai ter que chamar a 

polícia porque a loirinha Incrível Hulk aqui resolveu botar tudo abaixo lá no prédio. – a minha 

tentativa de fazer piada para sobrepujar a tristeza não cola, minha amiga apenas me encara 

preocupada, não comprando o humor forçado nem por um segundo. – Eu estou bem. – insisto 

mais para ela do que pra mim. – Ou, pelo menos, vou ficar. Em breve.  

Ela me dá um sorriso compreensivo, aceitando essa promessa. 

Um término de namoro de sete anos não se esquece em apenas trinta dias, ela sabe muito bem 

disso, ainda mais quando se ostentava uma aliança de noivado por meses em seu dedo direito.  

– Vejo que você trouxe uma visitante hoje. – respeitosa, Carol troca de assunto, olhando para 

a garota fascinada que retorna em nossa direção após admirar até o fim a galeria de pôsteres nas 

paredes. 

– É a minha prima, Matilde. – a apresento, colocando a bolsa no balcão. – Ela está visitando a 

cidade, minha mãe implorou para trazê-la comigo. 

Carol se abaixa na altura da garota de óculos de fundo espesso e aparelho colorido.  

– E eu posso entender bem o porquê. – seus olhos piscam com cumplicidade e diversão para 

ela. – Esse lugar é o máximo, não? 

Minha prima concorda com um aceno vigoroso, segurando as mãos de Carol como se, apenas 

por isso, elas já se entendessem profundamente. Reviro os olhos.  

– Preciso te avisar para se comportar também? – implico a minha amiga de trabalho de vinte e 

quatro anos que, às vezes, ainda age como uma adolescente. 

– Todos os dias! – Carol rebate me roubando um sorriso. 

Nisso, minha prima paralisa, dando um gritinho do fundo da garganta que nos atrai imediata 

atenção, seus olhos espantosamente arrregalados em direção à entrada. 

– Ó – MEU – DEUS! – ela consegue arfar chocada, a mão no coração, provavelmente em curso 

de ter uma síncope nervosa ali mesmo.  

Compreendemos depressa a razão daquela súbita euforia quando Rick, Bruno, Cauã, Rodrigo e 

D.J., os famosíssimos garotos da banda Vizinhos da Rua ao Lado, cruzam tranquilamente o 

corredor em que estamos a caminho da sala de reunião. 

– Fala, Lia! Tá de volta? – Cauã me cumprimenta simpático. 

– Uma andorinha não pode fazer verão para sempre. – dou de ombros brincalhona sem me 

alterar com sua presença. 

– E sentiu nossa falta? – Rodrigo provoca maroto, bagunçando os cachos enquanto Bruno 

abraça Carol, a rodopiando no ar. 



– Ô! – reviro os olhos com sarcasmo. – Nem consegui dormir, meu amor! 

– Quer uma mecha do meu cabelo para botar debaixo do travesseiro? – Rick, o caçula da boy 

band, embarca na zoeira, me provocando como de costume. –  Ouvi dizer que traz ótimos sonhos.  

– Aceito, mas prefiro mesmo é vendê-la no ebay, gato. Sabe como é, – inclino a cabeça com 

humor. – dinheiro real é bem melhor do que dinheiro em sonho.  

Todos gargalham instantaneamente.  

– Boa, Lia! Boa!  

 Sorrio enquanto eles se afastam pelo corredor.  

Casual e divertida. Essa é a nossa relação.  

O fato de eu ter entrado na Midas com um namorado de longa data e ser um tanto palhaça 

sempre me fez imune às provocações dos garotos, que acabaram, por isso, me considerando parte 

da turma.  

É só quando eles somem de vista que minha prima consegue recuperar a própria voz. 

– Aqueles... aqueles eram mesmo...? – ela gagueja trêmula ao nosso lado, sem nem ao menos 

conseguir concluir a frase, provavelmente sem acreditar no que acabara de ver. Em quem acabara 

de ver. 

Os Vizinhos da Rua ao Lado. Cinco belos jovens que ocupam o topo das paradas, com mais de 

três hits emplacados só nesse ano. Um verdadeiro fenômeno da música pop. 

– Isso mesmo. – confirmo com naturalidade. – E viu só? Eu te disse que não precisava surtar, os 

artistas são gente como a gente e ... 

– Ei, gênio! – A imponente voz masculina me faz calar de imediato, as maçãs do meu rosto ficam 

instantaneamente quentes quando espio sobre o ombro para encontrar seu dono. O tom e a 

sensualidade são inconfundíveis. 

Irresistíveis.  

À minha frente, um dos caras mais lindos e sexy do planeta me olha como um gato. Com 

tatuagens cobrindo toda a extensão de seus braços sarados e visíveis também no alto do tórax, o 

roqueiro vem andando em minha direção vestindo apenas regata branca e jeans justo e parecendo 

o cara mais confiante que caminha sobre a Terra.  

Ele pode mesmo se sentir assim.  

Ele é um dos Golden Boys dessa agência.  

O mais famoso deles, por sinal. 

– Oi, Eros! – o cumprimento de volta, escutando um baque surdo ao meu lado. 

Eros sorri felino, prendendo o meu olhar e, então, passa as mãos pelos cabelos negros, os 

penteando de forma sensual.  



– Você esqueceu de dizer não desmaie. –  sopra em meu ouvido, causando arrepios. 

– O quê?! – pergunto em confusão quando ele se afasta ronronando. 

É só então que olho para baixo e vejo minha prima estatelada no chão. 

Bem, mais um dia de trabalho normal na Midas. 

Eu não poderia amar mais o meu emprego. 

 

 

 

– Como assim? – Matilde repetia agora sentada em um banco na copa, sendo abanada 

atenciosamente por Carol. – Eros Lavigne fala com você, Lia?! 

Eu concordo com um aceno, achando graça na expressão surpresa dela. 

– E te chama de gênio? – enruga o nariz sardento. – Por quê? 

É verdade, esse era o meu apelido mais recente. Desde que ajudei Eros a sair de um contrato, 

ele passou a me chamar assim.  

Tudo começou há mais ou menos seis meses, quando o roqueiro chegou com a pá virada na 

agência dizendo que queria desvincular sua imagem daquela “empresa de merda pra ontem”. A 

tal empresa era nada mais, nada menos, do que a Sahanna Fashion Store, uma das maiores 

patrocinadoras de seus shows. 

Com Eros Lavigne o problema nunca era pequeno. 

O astro sensação sempre teve fama de rebelde e desordeiro e, óbvio, todos os que o 

assessoravam na Midas tentaram botar panos quentes na história quando viram o valor 

assombroso da rescisão e o quanto perderiam em suas gordas comissões se ele pulasse fora. Seu 

agente, o jurídico e Fred disseram em coro que era impossível romper o contrato e que ele tinha 

que continuar nele querendo ou não.  

Eu ainda era estagiária na época, mas quando o vi deixar aquela reunião possesso daquele jeito 

e chutar a porta com tamanha amargura, soube que precisava ajudá-lo a sair daquilo de alguma 

forma. Dane-se se podia perder meu emprego por isso, era o certo a fazer. Em segredo, eu catei o 

contrato que ele tinha jogado todo amassado no chão e, sem saber exatamente o que estava 

procurando, o li e reli diversas vezes por noites seguidas, até encontrar uma brecha, que não só o 

libertava sem multa, como o colocava no controle de quando aconteceria a rescisão.  

Tudo o que Eros precisava fazer era ser flagrado pela imprensa cometendo um ato indecoroso 

em público, o contrato seria rompido imediatamente para zelar pela imagem da empresa, simples 

assim. Querendo garantir a preservação da sua imagem, a Sahanna não considerou que o artista 



poderia usar a cláusula em seu próprio interesse. É verdade que o roqueiro e a agência não 

ganhariam, mas também não perderiam.  

Mas, o mais importante, a sua paz, seria recuperada. E isso, eu tinha recentemente descoberto, 

valia muito.  

Justamente no dia em que seria a sessão de fotos com o tal patrocinador, eu contei a ele sobre 

a brecha e, bem, o resto é história. Ou melhor, notícia. 

– Deve ser o máximo trabalhar cercada por essa gente. – minha prima emenda fascinada, sem 

esperar por minha resposta. 

Essa gente.  

A Midas era dividida em grupos: nós, os agentes, que cuidavámos das carreiras dos artistas; os 

aspirantes, aqueles que Fred tinha decido investir ao ver uma amostra de seu potencial e eles, os 

todo poderosos da música:  

As Divas e os Golden Boys. 

– Qual é o seu preferido? – Matilde me traz de novo à realidade, curiosa para saber qual músico 

dali fazia o meu coração palpitar. 

– Eu não tenho um preferido. – fujo do assunto. Uma meia verdade, evidente. 

– Chata! – minha prima me dá língua e então se volta para minha companheira de trabalho mais 

colaborativa. – E o seu, Carol? 

– O Thay-Thay, claro! – ela se abaixa para ficar na altura da minha prima quando responde, 

abrindo um imenso sorriso.  

Sorrio junto. Essa queda da minha amiga pelo astro loiro dos teclados é antiga. 

– Ele é tão fofo, né?! – Matilde dá as mãos a Carol. 

– Demais!! – as duas concordam empolgadas, dando gritinhos como adolescentes. Pelo menos 

Carol não está vestindo a roupa de groupie da minha prima, que exibe orgulhosamente a frase 

“Thay Amo.”. 

– Enquanto vocês duas confabulam aí, vou me preparar para a reunião. – decido, me 

preparando para deixar a copa. 

– Ah, peraí! – Carol se lembra de repente, levantando-se. – O Fred pediu para falar com você 

antes. 

Estranho o pedido. 

– Na sala dele? 

Ela confirma. 

– Beleza, – dou de ombros casual. – vou lá. Matilde... 

– Pode deixar, – Carol volta a atenção para a minha prima. – eu cuido dela.  



Dou um sorriso, mas fico na dúvida de quem vai cuidar de quem se o Thay-Thay aparecer ali. 

Estou mergulhada em pensamentos enquanto faço o caminho para a sala do meu chefe. Hoje é o 

dia em que eu e Carol finalmente fomos efetivadas como agentes e não mais estagiárias. Essa 

reunião da qual participaremos é a mais importante do ano, uma vez que vai estabelecer o 

planejamento da equipe e definirá os rumos de vários agenciados, dentre Golden Boys e Divas. É 

estranho que com tanta coisa maior para se preocupar, Fred queira falar justamente comigo. 

– Toc toc. – anuncio entreabrindo a porta. 

– Opa, Lia, pode entrar! – Fred se ajeita na cadeira reclinável. O cabelo ruivo crespo balançando 

com o movimento. – Senta aí. 

Eu obedeço e me sento à sua frente, as mãos suando, refletindo o meu incômodo em não fazer 

ideia da razão para ter sido chamada. 

– Chamei você porque preciso conversar contigo sobre a reunião. – meu chefe vai direto ao 

ponto, passando a mão pelo cavanhaque. 

– Ok. – assinto escondendo a ansiedade e secando as palmas em meu jeans. 

– Bem, Lia, tenho uma boa e uma má notíca para você sobre o que vai acontecer naquela sala 

hoje. – ele prossegue e eu balanço a cabeça mostrando estar ouvindo, nervosa demais para 

conseguir falar. – A boa, minha cara, é que Eros Lavigne vai pedir para que seja a agente dele. Ele 

já falou explicitamente isso para mim.  

Meu queixo cai com a notícia. 

– Caramba! – sou eu quem está quase tendo uma síncope nervosa agora. – Eu mal posso 

acreditar, Fred! Isso seria o máximo... 

– É, seria. – ele concorda, mas emenda logo em seguida. – Porém você não será agente dele. A 

posição já está reservada para Valentina. 

– Ahh... – Meu corpo murcha na mesma velocidade que inflou, um balão sendo estourado por 

um alfinete afiado. Mas é claro, eu já devia imaginar algo assim. – Se isso já está decido, então o 

que estou fazendo aqui? 

– Bem, você conhece Eros. – ele coça o cabelo ralo incomodado. – Quando mete uma coisa na 

cabeça, ninguém tira. 

Eu seguro o sorriso. É verdade, ele é mesmo assim.  

O mais adorável rebelde que o mundo conhece e ama. 

– É por isso que preciso que você mesma diga a ele que não pode ser sua agente. – explica 

finalmente suas verdadeiras intenções. – De outra forma, o teimoso não aceitará.  

– E como eu poderia fazer isso? – me desespero com a ideia. – Ele nunca acreditaria, Fred! Que 

agente não sonha em trabalhar com Eros Lavigne? Só uma louca para negar! 

Fred se recosta na cadeira, diversão perpassando em seus olhos escuros. 



– Você é uma garota inteligente, Lia. Me surpreenda. – ele sorri, me entregando um novo 

desafio impossível nas mãos. – Mas deixo claro, – acrescenta agora sério. – essa conta não será 

sua e, se ele desconfiar por algum motivo que eu te mandei falar isso, você está fora. Entendido? 

Eu engulo em seco. A seriedade das palavras caindo como pedras afiadas em meu estômago.  

– Pode deixar. – assinto, sem baixar a cabeça. – Eu vou achar um jeito, Fred. 

Ele sorri presunçoso. 

– Eu sei, Lia. Você sempre acha. 

Saio da sala puta da vida, querendo chutar com toda força do mundo uma porta como Eros fez 

meses atrás, mas, ao contrário dele, não posso me dar esse luxo. Não sou uma estrela aqui para 

poder cometer um ato de anarquia. 

– Deixei sua prima no estúdio com o Manolo. – Carol comunica se aproximando. – Ei, que cara 

é essa aí? 

– Nada, – eu desconverso, sem revelar a sacanagem que Fred acabou de fazer ou desapertar o 

passo rumo à sala de reuniões. – só outra missão impossível.  

– Ei, garotas! – Valentina passa por nós com um perfume tão forte que enche todo o corredor, 

a echarpe esvoaçante jogada sobre o taier de cashmere da famosa marca italiana. – Hoje é o 

grande dia, né? – ela pisca debochada pra mim e tenho certeza que a platinada sabe da tramoia. 

– Que vença a melhor! 

Ou os que têm a maior lista de contatos influentes, penso apertando os punhos com raiva ao 

ouvir o som de seu risinho abafado. 

– Convencida... – Carol murmura quando ela entra na sala antes de nós. – Parece que todos já 

chegaram. – minha amiga espia, esfregando as mãos com ansiedade. 

– Não surta quando ver o Thay-Thay, tá? – sussurro em advertência segurando a maçaneta. – 

Não quero ter que cuidar de outra desfalecida hoje. 

– Boa sorte em explicar isso para os meus hormônios. – ela rebate, abrindo um sorriso e passa 

pelo portal, seguida por mim. 

 

 

 

No interior da ampla e iluminada sala de reuniões da Midas, os assentos em volta de uma 

imensa mesa redonda estão ocupados por várias pessoas, algumas delas cujos rostos estampam 

as capas das principais revistas do país e do mundo. As divas, Evita do funk, Eleonora da MPB, Ada 

Mia do punk rock e Bebeta do axé music e, claro, eles, os Golden Boys: Thales, o loiro crush de 



Carol cujo som misturava pop rock, soul e R&B, os cinco garotos da banda pop Vizinhos da rua ao 

Lado, Willian Rafael, rapper super descolado que curiosamente não envelhecia nunca e, claro, ele. 

Olhando diretamente para mim, o rock star do momento. 

Eros Lavigne. 

O roqueiro sequer pisca quando o encaro de volta, uma sombra de um sorriso desenhada em 

seus belos lábios cheios.  

Ô, Deus! Isso vai ser difícil. 

Fred chega logo em seguida e fecha a porta atrás de si, ocupando o lugar entre Valentina e eu. 

Ele a cumprimenta sorridente, abre sua pasta e entrega a ela uma folha antes de começarmos. 

Reconheço a maldita folha na hora.  

– Olá, minhas estrelas! – nosso chefe então se dirige sorridente àqueles que trazem milhões 

aos seus bolsos ganhando, nesse momento, suas disputadas atenções. – Como sabem, chamei 

todos aqui porque temos uma agenda de compromissos importantíssimos a acertar, além da 

discussão de alguns posicionamentos públicos. Também, tivemos algumas baixas recentes, logo 

teremos umas mudanças para definir aqui. Vamos começar? – ele se vira à esquerda. – Por favor, 

Valentina, comece listando a agenda. 

– Claro, Fred! – a patricinha platinada se empertiga toda e começa a recitar a lista que eu montei 

antes de sair de férias. Sim, eu aqui. Deu um trabalho desgraçado fazê-la, me recordo, pois tive 

que ligar para cada organizador de mostra, festival, prêmio e baile e sondar as datas de realização 

de eventos de um ano inteiro.  

Recitá-la parece um trabalho tão mais glamouroso. 

Enquanto Valentina lê, os artistas à mesa e seus respectivos agentes checam compenetrados 

em smartphones suas disponibilidades para as datas e agendam os eventos que não podem perder 

de jeito algum. 

– Droga, não estou entendendo essa letra aqui. – ela de repente interrompe a leitura e me 

regozijo internamente. Adoro muito a minha letra feia nesse momento. 

Fred pega a folha das mãos dela e, depois de inutilmente tentar entender, vira para mim. 

– Lia, que raio de data está escrita nesse garrancho aqui? 

Não preciso nem olhar a folha para responder. Eu sei toda a lista de cor. 

– Dia vinte e quatro de agosto, baile de máscaras no Museu de Arte da Cidade. 

– Ah... Isso. Obrigado. – Fred agradece sem jeito e Eros alarga o sorriso em minha direção, 

claramente entendendo o que está rolando ali. – Pode continuar, Valentina.  

O chefe devolve a folha à ela, que claramente desgosta da interrupção que foi forçada a fazer. 

Azar o dela. Se você vai roubar o crédito de alguém, pelo menos se dê o trabalho de estudar a cola 

antes. 



A reunião continua com uma explanação sobre a cautela que nossos agenciados devem ter na 

abordagem de temas polêmicos. Nesse momento, Fred me permite a fala e trago a eles uma 

pesquisa completa que fiz sobre as tendências dos assuntos a serem abordados nas próximas 

entrevistas, colocando nossos agenciados a par também das implicações em adotar cada 

posicionamento. O assunto, obviamente, rende e a discussão torna-se acalorada. Acho incrível ver 

como cada uma daquelas pessoas reafirma seus valores e crenças de forma tão passional. Não é à 

toa que chegaram aonde chegaram.  

Essas pessoas não seguem opiniões, elas as formam. 

– Então agora vamos ao que interessa. – Fred reassume o comando da mesa após uma longa 

discussão sobre responder ou não comentários de haters em redes sociais. – Meus preciosos 

garotos, – ele se volta para os caras da banda Vizinhos da rua ao Lado. – vocês estão atualmente 

sem agente. Sei que tiveram problemas com o anterior porque ele estava tirando vantagem, 

motivo pelo qual já foi inclusive despedido. Por isso, vou designar para cuidar da carreira da banda 

a partir de agora a nossa doce Carol Miletto. Ela já está há três anos com a gente aqui na Midas, 

conhece bem vocês e é a pessoa mais certinha que conheço. Estão em ótimas mãos! 

– E a gente não sabe? – D.J. faz graça. – Carolzinha é show de bola! Curti, Fred! 

– Bem-vinda ao time, gata. – Bruno sorri simpático e ela cora como uma maçã ao meu lado. Eu 

aperto a mão dela com orgulho por debaixo da mesa. 

– Obrigada, Fred! – minha amiga agradece tímida quando vê que todos os olhos na sala estão 

sobre ela. Inclusive Thay-Thay, ela deve estar pensando, com certeza. – Será um prazer trabalhar 

com vocês, garotos! 

– Então estamos acertados nesse ponto! – Fred comemora otimista, virando a folha na pasta. – 

Vamos passar para o próximo. Eros. 

Eu olho para o roqueiro que me olha de volta com diversão. 

– Para você, minha estrela, – Fred continua tentando soar confiante. – reservo o que há de 

melhor. Sua agente precisa ter bons contatos no mundo artístico e entrada nos círculos certos. Por 

isso, lhe indico a conceituadíssima Valentina Marins. 

Valentina se empina toda, querendo passar sua importância, seu status.  

Eros nem a nota. 

– Sem chance, – ele mantém o sorriso perfeito no rosto e inclina o corpo para frente, um 

movimento de felino predador. – eu quero a garota inteligente. – diz sem tirar os olhos de mim e 

tenho que me segurar para não sorrir de volta, algo borbulhando descontroladamente dentro do 

meu ser. 

– Já falamos sobre isso, Eros. – Fred retruca melindroso, ajeitando-se desconfortável na cadeira. 

– Não pode ser ela... 

– Eu não quero saber se pode ou não, Fred. Tem que ser ela. Só será ela. 



Ele abre ainda mais o sorriso ao falar isso, colocando os pés desafiadoramente sobre a mesa e 

algo dentro de mim está agora explodindo fogos de artifícios. Quero sair pulando e comemorar o 

fato insano de que Eros Lavigne confia em mim, uma novata, para ser sua agente, mas sinto a 

esquerda do meu corpo queimar em brasa. Sei que Fred está esperando que eu faça o meu papel.  

Que papel mais ingrato a fazer. 

Eu respiro fundo e visto a melhor máscara que consigo.  

– Desculpe, Eros, mas Fred tem razão. – digo sentindo meu coração se estilhaçar em mil pedaços 

por proferir palavras tão infundadas. – Não posso ser eu. 

– Por quê? – as lindas feições do roqueiro finalmente se abalam e vejo a preocupação refletida 

em seus olhos castanhos quando ele desce as pernas da mesa. 

– Eu não estou pronta para você. 

Ele solta uma risada ao ouvir isso e relaxa de novo na cadeira. 

– Tá tranquilo, – ele pisca pra mim – eu pego leve. 

Me permito rir também. 

– Falando sério, Eros, acho isso bem difícil de acreditar. Você é tipo um foguete a centenas de 

milhares de quilômetros por hora e eu estou sendo efetivada hoje e pegando o meu primeiro 

agenciado. Se isso der errado pode ser catastrófico para a minha carreira, entende? Eu preciso de 

mais experiência até poder te encarar decentemente. 

Ele vira a cabeça como quem vai fazer alguma piada em relação à última palavra que usei, mas 

o advirto com um olhar severo e ele apenas sorri. Então, o gato tatuado se inclina outra vez para 

frente e me analisa sem cerimônia. Ser secada por esse olhar é uma das sensações mais intensas 

que já vivi na vida, minha boca de repente está seca. 

Viro o copo d’água em um só gole. Ele nota. 

– Bem, – Eros agora se diverte e joga o corpo pra trás, recolocando os pés sobre a mesa 

displicente. – Eu tenho certeza que você tira de letra, mas se você sente que precisa ganhar mais 

confiança até aceitar seu destino, tudo bem. Eu espero você estar pronta para mim, gênio. 

– Que cavalheiro! – brinco rezando para não ter corado. 

Ele abre um sorriso de lado e pisca. 

– Não espalhe.  

Todos na sala estão sorrindo com a dinâmica entre nós, exceto Valentina, cujo ego foi ferido e 

lhe deixou incapaz de ficar satisfeita, mesmo após ganhar exatamente o que queria. Até Fred está 

visivelmente mais relaxado quando retorna a falar. 

– Bem, já que isso foi resolvido, passamos para o último tópico. – ele conduz para o fechamento 

desta reunião. – Prezados, deem as boas-vindas para o mais recente músico da Midas, Ian Costa. 



Eu reparo assim no cara barbudo, cabelo desgrenhado e com roupas que lembram a um 

lenhador na ponta oposta da mesa. Ele acena com um movimento de cabeça desajeitado para 

todos e deduzo, por sua linguagem corporal, que deve estar bastante desconfortável em ser o foco 

das atenções nesse instante. 

– A gravadora Apolos, nossa parceira, acha que Ian tem grande potencial e concordo com eles, 

mas antes, o nosso amigo aqui precisa de nossa intervenção para torná-lo um artista mais 

vendável. – Fred nos explica. – Assim, a missão dessa agência é trabalhar Ian de modo que ele não 

seja apenas um bom músico, mas um produto completo. Precisamos construir uma imagem, uma 

identidade, um estilo atual para ele. Algo que faça com que se torne um sucesso de vendas e um 

possível novo Golden Boy dessa agência. Por isso, o entrego a Lia Espínola aqui. Acho que vai ser 

uma boa experiência para você começar com um caso como o dele.  

– Um bom desafio, ele quer dizer. – Valentina murmura, escondendo o sorriso. – Há quanto 

tempo esse cara não vê um barbeiro? 

Eu a ignoro e sorrio abertamente para o moreno descabelado, sem prestar mais atenção ao que 

Fred diz. Se ele quer me dar esse artista, beleza, eu vou fazer o melhor para a carreira dele decolar 

às alturas.  

Ian, porém, não retribui o gesto como esperado. Ele até puxa o lábio um pouco, mas abaixa 

logo em seguida, desviando o olhar quando encontra o meu. Obvimente é um cara tímido. Tenho 

que me lembrar de ir devagar com ele.  

Se digo que Eros é um foguete, eu também não estou muito longe disso. Minha mãe costumava 

dizer que eu era como um míssel teleguiado. 

– ...Bem, é isso. – Fred conclui a ladainha, fechando a sua pasta com visível satisfação nos olhos. 

– Nos vemos na festa da Midas hoje à noite. Obrigado pela presença de todos e, como de costume, 

sucesso!  

– Sempre! – todos repetem a despedida padrão do chefe e começam a se levantar. 

Enquanto as pessoas vão deixando a sala, Fred me dá um aceno discreto sinalizando de que 

cumpri bem meu papel e sinto o gosto amargo em minha boca da decepção. Nossa, como eu 

adoraria ser agente de Eros! Eu nunca havia cogitado isso, mas ele me querer foi uma emoção 

inexplicável. Foi mesmo uma droga jogar tudo por água abaixo. 

– Qual é a do Fred, heim? – Carol pergunta inconformada quando consegue. – Estagiários ficam 

com os aspirantes, você é uma agente agora! Nós duas somos. 

– Deixa quieto, Carol. – não ponho lenha na fogueira. – E Vizinhos da rua ao lado? Meus 

parabéns, garota! – dou um tapa em seu bumbum a fazendo pular. – Vai ter muitos sonhos hot a 

partir de hoje. 

– Que isso, Lia! Sabe que só tenho olhos para ele. – ela suspira enquanto assiste o loirinho bom 

moço sair da sala acompanhado por seu agente.  

– Eu sei, amiga. – Conheço bem a intensidade de seus sentimentos pelo músico. – Bem, agora 

deixa eu ir lá falar com o meu agenciado, que o moço tá com uma cara de perdidinho ali. 



– Vai lá, amiga! – ela me incentiva com confiança. – Se tem uma pessoa que pode dar um jeito 

nesse homem é você. 

Dou uma risada e, me virando sob as sapatilhas, caminho até ele. 

– Ei, Lia! – uma morena curvilínea de longas madeixas escuras me para no meio do caminho, 

entretanto.  

– Oi, Evita! – sorrio alegremente para a musa do funk à minha frente. – Tudo bem contigo, 

gatona? 

– Tudo sim, linda. – ela me abraça carinhosa e então pisca os cílios melindrosa. – Preciso de um 

favor. 

– Claro, pode mandar. 

Ela relaxa diante da evidente receptibilidade. 

– Sei que não é minha agente, mas pode quebrar o maior galho e dar uma olhada nesse contrato 

para mim? – pede, tirando um documento da bolsa e me entregando. – Queria ter certeza antes 

de assinar e, sabe, você é a melhor em ver cláusulas obscuras aqui. 

– Claro! – Contratos sempre foram a minha especialidade, antes mesmo do lance com Eros eu 

já tinha salvado muitos outros agenciados de cair em pegadinhas nas entrelinhas. – Pode deixar 

comigo! 

– Você é ótima! – ela me dá outro abraço apertado e, com um aceno, segue seu caminho, 

deixando a sala com um gingado sem igual.  

Sorrio contente por poder ajudar e, dando meia volta, prossigo meu rumo.  

– Olá! Eu sou Lia Espínola. – estendo a mão para o cara barbudo à minha frente que me observa 

calado, uma curiosidade faiscando em seus olhos. – Muito prazer. 

– Ian Costa. – a voz profunda e rouca me surpreende.  

Ele retribui o aperto sem jeito, mas sinto força no cumprimento. Meu pai sempre diz que a 

forma como você aperta a mão dos outros fala muito sobre si.  

– Então Ian, – instigo a conversa, puxando uma cadeira e me sentando de frente para ele. – 

Conte-me um pouco sobre você.  

– Bem, vamos lá. Vim lá da cidade de Fama, no interior de Minas Gerais.  

– Humm... mineirinho. Prossiga: da onde vem, quantos anos tem, que estilo canta? 

– Tenho vinte e seis anos e canto sertanejo. 

Vinte e seis? Me surpreendo com a informação. Realmente esse visual cheio de cabelo e barba 

o envelhece mais do que deveria. 

– Legal, se veio de Fama já começou no caminho certo para o estrelato. – brinco, querendo 

deixá-lo à vontade. – E como chegou à Midas?  



– Foi tudo meio doido. Tava tocando no show de aniversário lá da minha cidade e um cara aí 

dessa gravadora viu a minha apresentação. Quando desci do palco, ele me cercou e entregou um 

cartãozim e falou que eu devia procurar vocês, porque tinha “potencial para ser famoso”. 

Ele se diverte com isso, como se não passasse de uma pegadinha prestes a ser desmascarada.  

Não era, sorrio.  

– E aqui estamos nós. 

Ele sorri de volta. É só então que reparo como seu sorriso é bonito. Dentes fortes, enfileirados 

como uma muralha, uma imagem sólida e confiável.  

– Graças a minha namorada, ela que insistiu para que eu mandasse o material para cá. – ele 

completa e faço uma careta com a informação. 

– Fugindo da fama, Ian? – provoco. 

– Eu sou um cara da roça, – ele desconversa com timidez. – não sei se me encaixo nesse mundo 

de estrelas, não. 

– É aí que se engana, Ian. Tem lugar para todo tipo de gente nesse mundo, basta ter talento, 

uma boa dose de sorte, e claro, uma agente que vai te ajudar a chegar lá. – pisco confiante e ele 

se diverte com o gesto. – Eu ainda não conheço o seu material, mas vou pegar com o Fred para 

ontem e veremos juntos o que podemos fazer para alavancar a sua carreira. Garanto que você vai 

ser um sucesso em breve, garotão. 

Ele balança a cabeça.  

– Não pensei que alguém pudesse aceitar tão de boa trocar a chance ser agente daquele cara 

por mim. – comenta impressionado e reparo que usa o termo aceitar e não escolher.  

Pelo jeito o mineiro é mais perceptivo do que parece. 

– Vou fazer o meu melhor para não ter nada do que me arrepender por essa mudança de planos 

e sei que você também. A sorte, Ian, é a gente quem faz. 

Ele sorri confiante e me estende a mão. – ‘Tamo’ juntos, parceira.  

Retribuo o cumprimento animada, selando o aperto. 

– Você já sabe como tudo funciona? – sondo então o terreno. 

– Mais ou menos. – ele confessa sem jeito. – Sei que vou mudar para um apartamento da 

empresa aqui em São Paulo hoje e que ficaremos trabalhando no meu material por um tempo. 

– É isso aí, Ian. A Midas é uma agência com duas linhas de ação, nós recebemos músicos já 

consagrados para cuidar de suas carreiras, mas também fazemos coaching com nossos aspirantes 

para torná-los artistas de sucesso. Nesse caso, você contrata a agência que, nesse primeiro 

momento, banca todos os seus gastos e custos até você estar pronto para estrear e aí começar a 

retornar o investimento inicial e dar lucro. É uma relação de confiança e parceria. 

– É, eu fiquei ciente disso quando assinei o contrato lá no jurídico. 



– Beleza! Então agora que já me certifiquei que está por dentro, vamos a parte boa. – junto as 

palmas, tamborilando os dedos. – Animado para a festa de hoje? 

– Festa na segunda... – ele comenta agora com toda a diversão. – Taí algo curioso. 

– A vida de uma estrela nunca é tediosa. – rebato em resposta, lhe arrancando um sorriso. – Já 

sabe o que vai usar? 

Ele lança um olhar para si um tanto incerto. 

– Algo não muito distante disso aqui. – aponta casualmente para a camisa quadriculada de 

flanela que usa e as calças jeans básicas. – É tipo meu uniforme, não tenho nada diferente na mala. 

“Deus do céu, esse cara estaria mesmo perdido sem um agente!”, penso preocupada. Ainda 

bem que estou aqui e sei exatamente do que ele precisa. 

– Relaxa, Ian, vamos dar um jeito na sua apresentação visual. – tento passar confiança quando 

me levanto da cadeira, um novo e emocionante desafio me esperando à frente. –  Vem, – o chamo 

caminhando para a porta. – vou te mostrar o seu novo apartamento e depois te dar um banho de 

loja que vai te fazer parecer valer um milhão de dólares essa noite. 

– Calma aí, garota... Não sou rico desse jeito, não. – ele levanta os braços piadista. 

– Ainda. – o corrijo com um sorriso. –  E relaxa, garotão, que você está prestes a descobrir uma 

das grandes vantagens de ser uma estrela! 

 

 
 

 

 

Oi, tudo bom? Sou Carol, autora desse livro, muito prazer! =) 

Já deu para ver que essa agência vai pegar fogo nas próximas páginas, né? Se gostou da 

história e quer me dar uma chance de continuar contando-a, é só ir lá na Amazon e garantir esse 

lançamento quentinho.  Muito obrigada pelo seu carinho e nos vemos por aí! 

Beijos, 

 

 

https://www.amazon.com.br/Golden-Boys-C-Nan-Bianchi-ebook/dp/B07DH174TP?qid=1528104976&refinements=p_27%3AC.+Nan+Bianchi&sr=1-2&text=C.+Nan+Bianchi&ref=sr_1_2
https://www.amazon.com.br/Golden-Boys-C-Nan-Bianchi-ebook/dp/B07DH174TP?qid=1528104976&refinements=p_27%3AC.+Nan+Bianchi&sr=1-2&text=C.+Nan+Bianchi&ref=sr_1_2


Para acompanhar as novidades dos meus próximos lançamentos, é só seguir minhas redes 

sociais e site. 

 

Fanpage: @AutoraC.NanBianchi 

Instagram: @cnanbianchi 

Skoob: Aquilo que realmente importa 

Site: www.cnanbianchi.wordpress.com 
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