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Ao leito:
Querido(a) Leitor(a),
Agradeço que você tenha escolhido meu livro e
espero que goste da estória, mas gostaria de lhe propor
um desafio: se você gostar, procure ler mais livros
nacionais.
Sim, existem livros nacionais atuais e
maravilhosos. Tenho certeza que você irá se surpreender
ao lê-los.
Para conhecer outros livros acesse:
http://selobrasileiro.blogspot.com/

Este livro contém linguagem
inapropriada para menores de 18 anos.
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Duas meninas conversavam enquanto brincavam
com suas bonecas:
– Nossa, você viu aquela mulher.
– Vi sim, velha ela, né?
– É, deve ter uns trinta anos já!

O signo

Faltava pouco mais de uma semana para o meu
trigésimo aniversário quando um inferno astral tomou
conta da minha vida: um novo signo havia sido
descoberto e eu, que passei vinte e nove anos me
perguntando o que tinha de errado comigo, enfim
descobri que eu não era de Sagitário, e sim de
Serpentário1.
Astrônomos do planetário de Minnesota, nos
EUA, informaram que devido uma atração da gravidade
que a Lua exerce sobre a Terra, o alinhamento das
1

Ophiuchus. Constelação descoberta pelo astrônomo americano Parke
Kunkle
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estrelas mudou e com isso ocasionou mudanças nas
datas dos signos do zodíaco.
Sei que deve ser a coisa mais besta que você já
leu, isso porque não passou a vida inteira se
questionando onde estava o otimismo, a modéstia e,
principalmente, o bom humor que toda revista feminina
jurava que eu deveria ter.
Até esse dia eu, que nasci em 29 de Novembro
(não precisamos falar de ano) era de Sagitário. E nunca
me senti como uma verdadeira sagitariana. Mas isso
nunca me impediu de ter esperanças quando eu lia que
um novo amor ia surgir em minha vida. Eu o procurava
em todos os lugares, sem nunca encontrar.
E não ache você que sou uma pessoa que
espera ou acredita em príncipes encantados. Aos trinta
anos eu já estou me contentando com qualquer sapo
que aparecer na minha frente. A última vez que eu
namorei foi há uns...

–

Deus! A última vez que eu

namorei foi há mais de cinco anos. E não durou dois
meses.
Talvez agora você comece a entender por que
essa descoberta poderia mudar tanto a minha vida, afinal
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passei anos me baseando em previsões que nunca me
favoreceram. E uma esperança de mudança começa a
tomar conta de mim.
Juro, existem pessoas que são autossuficientes
e confiantes. Pessoas que não ligam a mínima se estão
há mais de seis meses sem beijar na boca. Pessoas que
se amam a cima de tudo. Por outro lado existem
pessoas como eu: inseguras e carentes. E para esse
grupo menos afortunado de pessoas: viver é realmente
difícil.
Minha melhor amiga, Carolina, jura que eu sou
uma espécie de monge. Ela acha que eu estou à espera
do homem perfeito. O que ela não entende é que o
problema é a falta de opção no “mercado”. Para a Carol
tudo é muito fácil: ela é linda, loira, olhos azuis, namora
há seis anos com o Zeca, e os dois vão se casar em
menos de três meses. Fora isso ela tem um emprego
dos sonhos de qualquer mortal: dubla filmes e séries de
TV.
Sim, a voz dela é linda e suave! Sim, ela assiste
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a todos os lançamentos antes do que todo mundo. Sim,
eu tenho certa inveja dela, porque ganha mais do que o
dobro que eu ganho e trabalha duas ou três vezes na
semana.
Enquanto eu passo o dia inteiro ouvindo
reclamações em um call center e podendo responder
apenas “– Eu entendo senhor...” ou “– É claro que a
senhora tem toda a razão...” ou “– Por favor, o senhor
nem conhece a minha mãe para me chamar disso...”.
Todos os dias são centenas de pessoas que acham que
sua vida tem mais problemas do que a minha e me
tratam como se eu fosse a responsável por tudo de ruim
que acontece com elas.
Carol não se conforma de eu ser solteira e vive
tentando me arrumar um encontro, conheço todos os
amigos do Zeca, do Jardim de Infância à Pós-graduação
–– Mais alguns que eu acho que ele simplesmente
conheceu na internet e levou aos encontros, porque não
tinham nada em comum com ele.
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E existe outra pessoa que tem como passa
tempo transformar minha vida em um inferno. Essa
pessoa atende pelo nome de Laura e é minha irmã mais
nova. Mas isso não significa que ela procure os meus
conselhos (até porque que conselhos poderia dar uma
solteirona como eu?). Não, a Laura tem uma vida incrível
e quer me ensinar a viver a minha vida.
Minha linda irmã tem apenas vinte e cinco anos,
mas já é gerente regional de uma loja de departamentos.
Foi ela que me arrumou o emprego no call center da
rede em que ela trabalha (e faz questão de me lembrar
esse fato toda vez que discutimos). Ela é casada há
quase dois anos com um homem maravilhoso, que faz
tudo por ela, o Roberto.
Roberto era meu sonho de consumo: ele é
incrivelmente bonito, carinhoso, gentil, tem um emprego
ótimo em uma concessionária de carros de luxo, e o
mais importante, é louco para ser pai e ter sua própria
família. E quando eu digo que ele faz tudo pela minha
irmã, não estou exagerando. Ele abriu mão de ser pai
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por enquanto porque isso não está nos planos de
carreira da Laura para os próximos cinco anos.
Voltando a falar só da minha irmã, ela sempre
me diz que eu preciso mudar. Me disse isso quando me
arrumou emprego no call center e não como vendedora
da loja:
– Você é bonita, Karla Kristina. Em algum lugar
ai dentro existe um lindo cisne pronto para sair. Mas eu
não posso encaminhar você para ser uma de nossas
vendedoras porque você ainda não está pronta.
E com isso ela quis dizer: “você é feia e só
passando por uma completa sessão de funilaria e
pintura, daquelas que faz um verdadeiro milagre, poderia
ir trabalhar na linha de frente. Enquanto for esse patinho
feio é melhor que fique escondida em um escritório
fechado.”
Enquanto minha irmã mais nova, de um metro e
setenta de altura, cabelos de atriz mexicana e sorriso de
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