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FELIZ NATAL  Kellan Kyle 

 

 

 

Tudo começou há seis meses, quando me deparei com um folheto no lobby 

de um hotel. Em frente a ele havia uma cabana de madeira aninhada dentro 

de um bosque de pinheiros. O lugar estava coberto de neve, e ali havia uma 

fina onda de fumaça saindo da chaminé. Apenas olhando para a imagem, 

eu quase podia sentir o cheiro de pinho e ouvir o crepitar do fogo. Tudo ali 

parecia tão idílico e pacífico, e desde que minha vida poderia ficar um 

pouco louca às vezes, a serenidade soava incrível. Kiera estava um pouco 

hesitante no início, mas eu rapidamente ofereci a ela a idéia.  

"Você quer passar a semana antes do Natal no meio de uma floresta? Por 

nossa conta. Sem ninguém em volta por milhas, e não há maneira de se 

comunicar com o mundo exterior?" 

"Não seja ridícula, Kiera. Há uma lareira. Podemos enviar sinais de fumaça 

se nós precisarmos." 

Kiera levantou uma sobrancelha, como se ela não se divertisse com meu 

humor, mas seu lábio se contraiu, e eu sabia que ela pensava que o 

comentário era engraçado. Eu também sabia o real motivo de sua 

preocupação. Ryder. Ele estava em seus braços, apertando uma longa 

mecha de seu cabelo. Ryder era fortemente parecido comigo - mesmo 

cabelo, mesmos olho - mas o seu sorriso ... era todo de Kiera. Assistindo 

minha esposa e filho juntos ainda me sufocava. Todo o meu mundo estava 

de pé em minha frente, e perder um ou outro era incompreensível. Eu seria 

uma destruição sem os dois. Falando nisso, eu estava ansioso para um 

pouco de tempo a sós com o amor da minha vida. E quem sabe, pode ser 

que durante o nosso tempo longe nós faríamos um irmãozinho ou 

irmãzinha para Ryder. Ele brincava com seu primo com freqüência, mas eu 

tinha certeza que ele adoraria ter uma companhia permanente para jogar. 

"Nós não teremos serviço de celular lá, mas a cabana tem um telefone, eu 

verifiquei." Estendendo a mão, eu acariciava o cabelo castanho 

desgrenhado do meu filho; era suave como a seda. "Você será capaz de 

verificar ele todos os dias. A cada hora, se você quiser." 



Kiera olhou para ele, em seguida mordeu o lábio. "Uma semana? Eu nunca 

estive longe dele por muito tempo. Isso parece como pra sempre." 

Levantando minha mão, eu toquei seu rosto; era tão suave como a pele lisa 

do nosso filho. "É apenas cinco dias. Quatro na realidade, se você não 

contar o tempo de viagem. Mas vai ser bom para nós fugirmos, e estamos 

deixando-o em boas mãos." 

Ela levantou as duas sobrancelhas desta vez. "Denny e Abby estão bem 

ficando com ele por tanto tempo?" 

Dando-lhe um sorriso casual, concordei e puxei minha mão longe de seu 

rosto. "Eles disseram que não era um problema." 

Kiera soltou um suspiro e seu olhar se desviou de volta para a Ryder. "Eu 

não sei..." 

Abaixando-me, eu encontrei seus olhos. "Pense sobre isso. Você ... eu ... 

sozinhos. Luz de velas, fogueira, caminhada através da neve, saboreando 

chocolate quente, usando pantufas em forma de pés de animais. "Ela riu e 

meu sorriso cresceu. Ela tinha uma linda risada. "Nós não tivemos a chance 

de fugir, só nós dois. Alguém sempre interrompe. Há sempre alguém que 

precisa de alguma coisa, algo está sempre acontecendo. Esta é a nossa 

chance de construir algum tempo de qualidade juntos, e eu acho que 

devemos ter isso." 

Kiera sorriu, e eu sabia que eu a tinha convencido. Isso estava acontecendo. 

Jogando um sorriso diabólico, eu acrescentei: "E eu mencionei que há uma 

banheira de água quente?" 

Ela riu de novo e Ryder tentou enfiar a mão em sua boca. Enquanto ela 

tirava seus dedos para longe, eu disse: "Isso é um sim? Eu estou fazendo a 

reserva?" 

Kiera fez uma pausa, em seguida, deixou escapar um pequeno suspiro e um 

aceno de cabeça. "Sim, vamos fazer isso." 

Com um pequeno aplauso, eu esfreguei minhas mãos juntas. "Ótimo! 

Porque eu já fiz o depósito." Eu dei um beijo rápido na bochecha para 

distraí-la de qualquer raiva potencial. Como já estava saindo, atirei por 

cima do meu ombro. "Oh, e eu me esqueci de mencionar que não são 

permitidas roupas na propriedade? Eu pensei que era um tipo estranho de 



regra, mas eu não acho que você se importa, então eu assinei os papéis de 

qualquer maneira." 

Olhando em frente, assim ela não poderia ver o enorme sorriso no meu 

rosto, eu esperei por sua resposta. Ela veio rápida. 

"Kellan... você está brincando, certo?" 

Dei de ombros quando me virei na esquina. "Desculpe, está contrato. Nada 

que eu possa fazer sobre isso agora" Eu falei lá fora. 

"Kellan!" 

Ignorando-a, eu abafei uma risada todo o caminho para o nosso quarto. 

***Ho***Ho***Ho*** 

Bati o porta-malas do meu Chevelle, ansioso, animado, e um pouco triste, 

tudo ao mesmo tempo. Estávamos deixando Ryder em Denny e Abby, e 

então estávamos saindo. Eu ia sentir falta dele. Eu disse a Kiera que isto 

não era um grande coisa, e que não seria por muito tempo, mas enquanto eu 

segurava sua bolsa em uma mão e ele no outra, eu estava espantado como 

entregá-lo a outra pessoa parecia tão... Permanente. Uma parte de mim 

estava certo de que uma vez que eu dirigisse longe dele, eu nunca iria vê-lo 

novamente. Isso era apenas o medo falando, e eu não estava deixando o 

medo dominar a minha vida mais. 

Ryder olhou para os ornamentos vermelhos brilhantes que foram cheios na 

grinalda pendurado na porta de Denny enquanto Kiera tocou a campainha. 

Eu podia ouvir Jingle Bells ecoando pela casa, e Kiera e eu trocamos 

olhares divertidos. Abby amava feriados. Não, amava não era a palavra 

certa. Abby bebeu a alegria do feriado e vomitou sobre isso tudo o que 

tocou. Ela era tão exagerada sobre isso, que era bonitinho. Denny abriu a 

porta vestindo um suéter verde robusto com bastões de doces ao redor do 

pescoço e uma gigantesca rena na frente. 

Mordi o lábio, mas eu não podia parar o riso. Denny suspirou quando ele 

balançou a porta aberta; ele sabia exatamente sobre o que eu estava rindo 

em silêncio. Olhando para trás dentro da casa, ele sussurrou: "É um 

presente de Abby. Ela que fez, e eu seria machucado se eu não usasse." 



Eu apertei meus lábios, para impedir a risada de sair. "Eu não disse nada, 

cara." 

Meus ombros balançaram com risadinhas silenciosas, e Kiera me deu um 

tapa nas costas. "Pare com isso", ela murmurou, mas a sua voz estava 

trêmula, como se ela estivesse se segurando também. 

Eu tentei ser bom, mas Abby entrou na porta de entrada e eu perdi. Ela 

estava vestindo um suéter justo como Denny, mas a dela estava vermelho 

em vez de verde. Eles eram ridículos, e ainda adoráveis, e eu fiz uma 

anotação mental para pedir emprestado a eles se Kiera e eu alguma vez 

fossemos a uma festa do pijama feio.  

Enquanto Denny franziu a testa para mim, mudei minha risada para tosses. 

Desempenhando seu papel, Kiera bateu em minhas costas como ela 

estivesse me ajudando. 

O rosto de Abby ficou amigável. "Ah, cara, você está bem?" 

Eu poderia apenas acenar para responder. Seria o suficiente para Abby. 

Com os dedos esticados, ela estendeu a mão para o meu filho. 

"Vem cá, você." Ela balbuciou. 

Ryder amavelmente foi alcançado por ela. Mesmo com sua pouca idade, 

ele amava as mulheres. Definitivamente o meu garoto. 

"Ab, Ab, Ab!" Ele repetiu, até que ela o pegou. 

Abby beijou seu rosto, fazendo-o rir. "Deus, ele fica cada dia mais bonito, 

não é?" 

Kiera olhou para ele com saudade nos olhos, como se ela quisesse pegar ele 

de volta e ir para casa. Compreendi o sentimento. Eu meio que desejava 

isso também. "Sim ..." 

Sabendo que um rápido adeus seria melhor, eu entreguei a bolsa de Ryder 

para Denny. "Tudo o que ele precisa esta aqui. Matt e Evan estão por perto 

se precisar de ajuda, e eu já te dei o número para a cabana." 

Balançando a cabeça, Kiera colocou o assento de carro de Ryder. "Nós não 

deixamos ele dormir com sua chupeta mais, mas se ele quiser durante o dia, 



isso é bom. Ele gosta de uma luz acesa em seu quarto, e ele tem que ter seu 

elefante e cobertorzinho." 

Eu podia ver as lágrimas em seus olhos, e eu sabia que ela estava iniciando 

uma carga emocional. Tomando o primeiro passo para apressar esta 

partida, inclinei-me e dei um beijo na cabeça de Ryder. "Tchau, parceiro. 

Nós vamos sentir sua falta." Eu tive que engolir depois que eu disse isso. 

Fungando, Kiera o beijou uma meia dúzia de vezes. "Adeus, meu docinho. 

Seja bom para Denny e Abby. Mamãe e papai vão voltar para você em 

breve.” 

Sua voz saiu incompleta e ela parou de falar. Como a forma como alguns 

animais podiam sentir desastres antes que eles acontecessem, Ryder parecia 

saber que algo estava acontecendo. Ele estendeu a mão para Kiera. 

"Momma". 

Eu podia ver Kiera se segurando para não pega-lo. Colocando meu braço 

em torno dela, eu a puxei de volta. "Nós devemos ir" sussurrei. 

Kiera assentiu, mas ela não parecia feliz. Ryder tampouco. Ele começou a 

chorar. "Mamãe!" Ele tentou se esquivar de Abby, mas ela segurou-o com 

força. Balançando Ryder, Abby fez barulhos reconfortantes e disse-lhe que 

estava tudo bem. 

Eu tive que desviar o olhar. Olhando de relance para Denny, eu assenti. 

"Obrigado por fazer isso. Estaremos de volta em poucos dias." 

Denny assentiu e olhou para Kiera. "Todas as crianças choram. Ele vai 

ficar bem. Está tudo bem. Vá se divertir." 

Vendo que ela não ia se mover por conta própria, eu puxei Kiera pelo 

caminho. Quando viramos as costas a ele, os gritos de Ryder se 

intensificaram. Kiera fechou os olhos, e eu abaixei a cabeça. Eu me senti 

como um idiota por deixá-lo para trás. 

Será que ele ficar permanentemente assustado por causa disso? Será que ele 

precisaria de terapia para o resto de sua vida? 

‘Bem, veja você, doutor, meus pais me deixaram sozinho pouco antes do 

Natal, para que eles pudessem ter algum sexo na floresta. Eu nunca vou me 

esquecer de observá-los ir embora...’ 



Espantando os meus pensamentos, eu ajudei Kiera a entrar no carro, em 

seguida, entrei no meu lado. Eu estava comecei a ir, lágrimas caíram dos 

olhos de Kiera. 

A porta da frente do Denny foi fechada, felizmente, então eu não podia ver 

Ryder gritando enquanto sai de sua garagem. Quando cheguei à estrada, eu 

disse a Kiera. "Ele vai ficar bem." Ela não parecia acreditar em minhas 

palavras. Enquanto mais lágrimas caíram de seus olhos, eu acrescentei. "Ei, 

só pense em como ele vai estar animado para nos ver quando formos buscá-

lo?" 

Isso me rendeu um pequeno sorriso. Apenas para o telefone de Kiera 

começar a tocar. Ela mexeu para tira-lo fora de sua bolsa, e quase o deixou 

cair trazendo-o para sua orelha. "Olá?" Ela parou por um minuto enquanto 

ela ouvia então ela suspirou. "Tudo bem, obrigado. Isso fez eu me sentir 

melhor.” 

Ela desligou o telefone e eu perguntei a ela quem era. "Denny. Ele disse 

Ryder parou de chorar dois segundos depois que saímos." 

Sorrindo, eu coloquei a mão na coxa dela. "Viu, tudo vai ficar bem. Isso vai 

ser incrível, você vai ver."  

Kiera me deu um sorriso agradecido quando ela colocou a mão sobre a 

minha. "É, eu sei." 

***Ho***Ho***Ho*** 

Eu sentia como se estivesse no meio do nada. Tudo o que eu via eram 

árvores, e algumas estradas de terra que supostamente levavam para a 

cabana. A neve era grossa no chão, e meu carro escorregou e deslizou para 

baixo da estrada. Kiera estava segurando a maçaneta da porta para salvar 

sua vida; os nós de seus dedos estavam completamente brancos. Um buraco 

escondido na estrada ocasionalmente nos deu uma pancada dura, e eu 

rezava para que meu bebê de metal não tenha sido danificado. Talvez 

devêssemos ter alugado um SUV? 

Parecia que estávamos nesta estrada por dias. A escuridão estava 

dominando a nossa volta enquanto o verde se sumia. O homem que nos deu 

a chave tinha nos garantido que a cabana era por este caminho, então eu 

estava tentando não me preocupar. Ele nos encontrou no início da entrada 



de automóveis quilômetros de distancia. Dando-nos tudo o que nós 

precisamos, ele nos disse que estava saindo por alguns dias, mas tudo 

estava pronto e ele estaria de volta antes que saíssemos. Eu gostava disso. 

Sem o senhor intrometido do check-in para se certificar de que não 

estávamos destruindo o lugar. Poderíamos correr pelados... Se alguma vez 

chegássemos lá. Quando a cabana rústica apareceu, Kiera soltou um 

suspiro de alívio.  

"Obrigado, Deus" ela murmurou. 

Eu sorri para ela quando coloquei o carro no estacionamento. "Será que 

você realmente duvidou de mim?" 

Ela olhou para o painel de controle do Chevelle. "Você? Não." 

Fiquei de boca aberta. "Você duvidou do meu bebê?" 

Ela encolheu os ombros. "Isso não é feito exatamente para este tipo de 

clima." 

Esticando a minha mão, eu dei uma batidinha amorosa no painel. "Isso? 

Você deve ser cuidadosa com o que você diz sobre ela. Os carros são muito 

sensíveis." 

Kiera me deu um sorriso indulgente. Ela pode pensar que eu estava 

brincando, mas fiz um monte de trabalho neste veículo. Eu sabia que era 

tanto o meu tom de voz como os meus habilidosos mecânicos medíocres 

que a mantinham em funcionamento. 

Eu desliguei o carro e me inclinei sobre o volante para conferir à cabana. A 

lua branca no alto do céu destacou o prédio que iríamos telefonar para casa 

por alguns dias. Era menor do que achava, e completamente escura por 

dentro. Árvores altas rodeavam pelos lados e parece ir até a parte de trás 

dele. O telhado tinha uma inclinação acentuada que se estendeu ao longo da 

porta da frente para criar uma área coberta. Embora não parecia ajudar 

muito; a varanda estava coberta com neve, e um canto do pátio foi 

obviamente danificada pelo peso. 

Uma chaminé de pedra estava em um dos lados da cabana. Talvez fosse um 

truque das luzes ofuscantes, mas parecia estar inclinado para o lado. Como 

alguém que estava se divertindo muito em Pete’s, ela parecia que ia cair no 

chão a qualquer momento. Tudo junto, o lugar parecia um pouco fraco. 



"É um pouco... antiquado, não é?" Perguntou Kiera. 

"Há uma cama e uma lareira. O que mais precisamos?" Com um sorriso 

como resposta, Kiera se inclinou e me deu um beijo suave. Seus lábios 

estavam mais frio do que o habitual. "Você está ficando gelada. Vamos 

indo para dentro, e vou fazer uma fogueira." 

Animado com a idéia de tentar aquecer a mão perto do fogo, eu pulei para 

fora do carro. O frio no ar me gelou até os ossos enquanto eu caminhava 

para o lado de Kiera. Estava mais frio no alto daqui de cima do que tinha 

sido lá em casa, e minha respiração saiu com fumacinha. 

Abaixei quando abri a porta. "Depois de você, madame." 

Kiera riu quando ela saiu. Deus, eu amava aquele som. Em seguida, ela 

tremeu e começou a esfregar os braços. 

Isso não era bom. Eu não poderia deixar o meu bebê gelada. Colocando 

meu braço em volta da sua cintura, eu andei com ela até a porta. Os passos 

eram escorregadios, e eu tive que abaixar para ficar com os braços acima 

do ombro. Rezei para o telhado não cair sobre nós. 

Morrer não seria uma boa maneira de começar as férias de inverno. 

Procurei no meu bolso, peguei a chave e empurrei-a no buraco da 

fechadura. Eu virei... mas não se moveu. Eu tentei mais algumas vezes e 

ela ainda não se movia. Que diabos? Será que ele nos deu a chave errada? 

Estava começando há ficar um pouco agitado agora, e começando a 

congelar pra caramba, eu afastei Kiera para colocar todo o meu peso em 

girar a maldita coisa. Ainda sem sorte. 

"Tudo bem?" Perguntou Kiera, deslocando em seus pés congelados. 

"Sim, é só que..." A fechadura finalmente clicou sobre a porta e se abriu. 

"Emperrado", eu terminei. Com um aceno de minha mão, eu indiquei no 

interior. 

Kiera entrou e virou um interruptor perto da porta. Uma luz no teto brilhou, 

rebateu, em seguida, ficou escuro. Com uma carranca, Kiera virou para 

mim. "Eu acho que a luz acabou." 

Vindo por trás dela, eu olhei para a única luz suspenso no teto. Mesmo com 

ela acesa, este lugar ainda seria muito escuro. "Ótimo." Sabendo que não 



iria fazer nada, eu tentei o interruptor para cima e para baixo. 

Previsivelmente, nada aconteceu. "Maravilhoso. Talvez encontremos 

algumas lâmpadas de reposição em algum lugar?" 

Olhei para os móveis, na esperança de lâmpadas, mas tudo que eu encontrei 

foram velas; eles estavam em quase todas as superfícies. Rapidamente, 

Kiera e eu começamos a procurar na casa por lâmpadas. Não havia muito 

para pesquisar - a sala de estar, uma pequena cozinha, um quarto e um 

banheiro. 

Nós não encontramos quaisquer lâmpadas extras, e nenhum dos outros 

quartos tinha luminárias ou lâmpadas. Eles não tinham quaisquer tomadas 

também. Se não fosse pela breve centelha de luz, logo que nós entramos na 

cabana, eu diria que este lugar não foi sequer ligado com energia. 

"Esquisito. Não há lâmpada, e nenhuma luz em qualquer um dos outros 

quartos. Apenas lâmpadas de óleo. Eu acho que viver como se 

estivéssemos em Amish é parte do charme." Eu olhei para Kiera. "Isso não 

estava no folheto." 

Kiera suspirou, depois balançou a cabeça. "Está tudo bem. Luz de velas é 

mais romântico, não é?" 

Sorri para o otimismo dela. "Exatamente." 

Enquanto Kiera acendia um monte de velas, eu voltei para o carro para 

nossas bagagens e nossa comida. Quando voltei para a cabana, uma quente 

luz laranja batendo, tinha banido a escuridão. Muito melhor. Colocando 

nossas coisas para baixo, eu esfreguei minhas mãos juntas. "Agora, vamos 

começar uma fogueira, puxar um cobertor, e fazer amor na frente das 

chamas. Parece bom?" 

Ela riu de novo, então, tomei isso como um sim. Andando até uma lareira 

que parecia tão antiga quanto às árvores gigantescas que cercam este lugar, 

eu agachei para descobrir como fazer isso. Abrindo a porta de ferro 

fundido, olhei para dentro. 

"O cano da chaminé é para ser supostamente aberto, certo?" Eu olhei para 

Kiera. "Que diabos é um cano de chaminé, de qualquer maneira?" 

Ela se encolheu, ela deu de ombros. Suspirando, olhou para a lareira. 



"Bem, eu acho que nós vamos ter que descobrir isso à medida que 

avançamos. As primeiras coisas primeiro. Madeira."  

Eu olhei ao redor, mas não havia nada ao lado da lareira, mas um recipiente 

de metal vazio. "Onde está a madeira?" 

Eu não estava realmente perguntando a ela, mas Kiera respondeu. "Talvez 

esteja lá fora?" 

Não gostando da idéia de ir lá na neve, agora que a cabana estava rosada 

com luz, mas não há calor, então eu soltei outro suspiro. "Certo. Eu voltarei 

logo." 

Tomando uma lâmpada a óleo comigo, olhei em volta para, pelo menos, 30 

minutos, mas a única madeira que eu vi eram firmemente ligada aos lados 

da cabana. 

Ótimo. Nós ficaríamos congelados. 

Quando eu voltei para dentro, eu bati meus pés no chão a jogar a neve fora 

das minhas botas. "Desculpe, querida. Eu acho que nós deveríamos trazer a 

nossa própria madeira. Eu não sabia disso. Eu sinto muito." Eu já tinha dois 

golpes contra mim, e nós tínhamos acabado de chegar. Perfeito. 

Kiera mordeu o lábio, mas sorriu. "Está tudo bem. Nós vamos nos 

aconchegar hoje à noite, e depois, iremos até a cidade na primeira chance 

na parte da manhã." 

Eu havia amado e odiado essa idéia. Grudarmos era ótimo... Mas assim ja 

era sexo na frente do fogo. Oh bem, tudo em seu devido tempo. 

Dando uma última tentativa, olhei em volta para ver se havia algo que eu 

poderia queimar que o proprietário não perderia... 

Kiera jogou uma almofada do sofá para mim, ela sabia o que eu estava 

pensando. Com uma risada, eu disse a ela: "Devemos ligar para o Denny. 

Deixá-lo saber que estamos aqui." 

O sorriso em seu rosto era tão espetacular que eu tive que segurar minha 

respiração, para que eu pudesse ver tudo, sem distrações. 

"Ótima idéia! Podemos dizer boa noite a Ryder." 



Ela olhou em volta, encontrou o telefone, e quase pulou em cima dele. Era 

um telefone com fio mais velho, mas isso é o que eu tinha na minha antiga 

casa, então eu estava acostumado. Kiera pegou o telefone, começou a 

pressionar os botões, então franziu a testa. Puxando o telefone longe de seu 

ouvido, ela disse: "Não há sinal de linha." 

Caminhando até lá, eu examinei o telefone e imediatamente percebi o 

problema. Não havia uma linha telefônica ligada a ela. "Não está 

conectado," eu disse. 

Estudando a parede, eu tive uma sensação horrível que eu não iria 

encontrar um plugue. Que esta cabana era tão abandonada de fio para tudo, 

que a linha de telefone tinha sido perdida. Mas, em seguida, 

surpreendentemente, eu encontrei o plugue perto de onde o telefone estava 

descansando.  

Nenhum cabo estava ali, embora. 

"Não há nenhum cabo de ...? Isso não faz sentido. Tem que haver um em 

algum lugar." 

Kiera e eu procuramos o lugar, mais uma vez, mas não consegui encontrar 

nenhum cabo remotamente parecido. Peguei meu celular, mas nós 

estávamos no meio do nada e eu não tinha serviço. Com um suspiro, eu 

empurrei meu celular de volta no bolso. 

"Está tudo bem", disse Kiera, "Nós podemos conseguir um amanhã, quando 

nós formos atrás da lenha." 

Eu me sentia péssimo o bastante sobre nossa menos do que perfeita 

acomodação, mas Kiera estava sendo otimista, então eu lhe joguei em um 

sorriso. "Você está certa. Vamos apenas ficar de chamego na cama. 

Amanhã será um dia melhor." 

***Ho***Ho***Ho*** 

Meus pés estavam dormentes quando eu acordei. A roupa de cama que 

Kiera e eu tínhamos usado era fina; nós tivemos que dormir em nossas 

roupas, com pijamas extras, e nós ainda tremíamos enquanto nós tínhamos 

dormido. Mas já era de manhã, e poderíamos voltar para a cidade, pegar 

um pouco de madeira, cobertores, lâmpadas, um fio de telefone, e talvez 

um pouco de café instantâneo. A cozinha não tinha um pote de café. Isso 



me chocou mais do que a falta de iluminação. Que cozinha não faz uma 

jarra de café? Eu nunca pensei que eu sentiria falta de tecnologia, mas eu 

estava começando. 

Dando um beijo na bochecha fria de Kiera, eu sussurrei, "Acorde, baby. É 

hora de se aquecer. " 

Me alcançando atrás dela, ela bateu no meu braço. "Está muito frio para o 

sexo, Kellan." 

Eu ri de sua suposição. "Eu não estava falando sobre sexo... mas eu 

discordo com você." Aconchegando seu pescoço, eu respirei em seu 

ouvido: "Toda a formação de gelo sobre a terra não iria me impedir de 

fazer amor com você." 

Ela riu quando ela se virou para me encarar. "Você é impossível, Sr. Kyle." 

Inclinando-me, eu pressionei meu corpo contra o dela. Levaria um tempo 

para sair de nossas numerosas camadas de roupas, mas eu faria de bom 

grado se fosse para fazer amor com ela agora. 

Eu estava mordiscando seu pescoço, realmente começando a me divertir, 

quando Kiera me empurrou para trás. "Eu quero ver como Ryder está 

primeiro. Quão rápido podemos chegar à cidade?" 

‘Cidade’ Era, pelo menos, 45 minutos de distância, por isso ‘Quão rapido’ 

não era possível. Eu não podia negar a Kiera seu filho, embora, não para o 

sexo que poderia facilmente esperar até mais tarde, por isso eu mesmo 

afastei-me dela. "Tudo bem, querida. Eu quero ver como ele está indo 

também." 

Kiera jogou as cobertas e se levantou. Ela estava vestindo jeans apertados 

que mostrava cada curva deliciosa. Eu não podia esperar para tirá-los dela 

na frente de um fogo crepitante. 

Isso ia ser a mais longa manhã de todas. 

Tremendo, ela rapidamente encontrou o casaco, então suas botas, e tinha 

luvas. "Vamos, dorminhoco.” disse ela quando estava pronta. 

Eu puxei uma respiração, então me preparei para friagem. "Foda-se, esta 

frio", eu disse, pulando um pouco para deixar o sangue fluir. Kiera franziu 

a testa para a minha línguagem, mas depois sorriu me vendo pulando como 



um lunático. Encontrei meu casaco, e rapidamente acrescentei mais 

camadas as minhas camadas de roupas. Minhas botas estavam ainda um 

pouco úmidas quando eu as coloquei, mas eu não me importei. 

O Chevelle tinha aquecedor, e isso é o que eu precisava no momento. Kiera 

e eu andamos de mãos dadas. Tinha nevado mais ontem à noite, e uma 

camada nova estava brilhando a luz do sol. Era lindo, e congelava suas 

bolas pelo meio de caminho. 

Eu apareci para abrir a porta de Kiera, e então ela caminhou ao meu lado. 

Deslizando para seu lado, eu dei a Kiera um sorriso torto. "Ei você. Vem 

sempre aqui?" 

Kiera revirou os olhos, mas respondeu a brincadeira: "Primeira vez. Até 

agora, é agradável, mas friorento." 

Colocando a chave na ignição, eu disse a ela: "Vamos ver se podemos 

corrigir essa última parte." Eu virei a chave... e nada aconteceu. O carro 

estava ligado, mas nada acontecia. Eu tentei novamente, mas nada. 

Olhei para Kiera e ela franziu a testa. "O que há de errado com isso?" 

Balançando a cabeça, eu disse: "Eu não sei, simplesmente morreu." Eu 

tentei de novo, mas sem sorte. Ele se foi. Completou sua missão¹. 

Merda. 

O que diabos vamos fazer agora? Raiva tomou conta de mim quando eu 

inutilmente tentei ligá-la novamente. "Você machucou seus sentimentos 

ontem à noite, foi isso que aconteceu", eu murmurei. 

Kiera estreitou os olhos para mim. "É um carro, Kellan. Os carros não têm 

sentimentos." 

"Ela tem." eu disse, franzindo a testa. Deitei minha cabeça no volante, e 

grunhiu em frustração. "Acho que a bateria está morta. Devemos de ter 

deixado a luz acesa."  

¹ - No original esta D.O.A (Dead On Arrival) que é uma linguagem de expressão de algo que chegou ao 

fim, um paciente chegando morto no hospital, ou, neste caso achei que seria mais no sentido como um 

soldado não sobreviveu ao se deslocar um lugar a outro. 

 



Quando disse isso, eu me lembrei de ligar a luz de teto para procurar um 

barom de protetor labial que tinha caído no chão. Droga. Eu tinha deixado a 

luz acesa. Levantando minha cabeça, eu encarei Kiera. "Sinto muito. Acho 

que estamos presos aqui por um pouco." 

Sua boca se abriu enquanto ela processava isso. "Com nenhum 

aquecimento, sem eletricidade, e sem qualquer tipo de telefone." Virando a 

cabeça, ela olhou para a floresta que pairava sobre nós. "Nós vamos morrer 

aqui, não vamos?" Ela estremeceu, então virei a cabeça dela para olhar para 

mim. "Ter meu cadáver comido por lobos não era parte do meu plano neste 

fim de semana, Kellan." 

Eu mantive o nível do meu olhar como eu respondi. "Isso não vai 

acontecer, Kiera. Se você for antes de mim, eu vou manter seu corpo a 

salvo no carro. Eu prometo." 

Ela cruzou os braços sobre o peito. "O que nós vamos fazer? Esse cara não 

vai voltar por uns dias, e Denny não vai pensar muito sobre isso se não 

dermos noticia . Ele só vai assumir que estamos... preocupados. "Ela 

suspirou quando balançou a cabeça. "Estamos fodidos." 

"Não, nós não estamos", eu disse abrindo minha porta. "A única coisa 

fodida que estará acontecendo por aqui, é o tipo bom. O tipo onde você 

grita - Sim, Deus, sim!" 

As bochechas de Kiera coraram, mas ela abriu a porta e saiu do carro 

comigo. Com as mãos no quadril, fiquei de pé olhando para a propriedade. 

O que diabos eu faço? Como faço para salvar esta catástrofe?Foi quando 

me lembrei de algo. Sorrindo, eu olhei para Kiera. "Nós temos uma fonte 

de calor. Há uma banheira de hidromassagem lá atrás. Eu vi ela quando eu 

estava à procura de lenha." 

Eu estava um pouco surpreso que tinha sido realmente uma. Eu acho que 

foi uma invenção moderna que o proprietário não tinha sido capaz de ficar 

sem. Não posso culpá-lo. Kiera animou com a idéia de calor. Eu me animei 

com a idéia dela nua. "Ok. Sair daqui será uma porcaria, mas eu estou com 

muito frio para me importar." 

Agarrando a mão dela, eu a ajudei a atravessar o terreno. Uma vez que 

estávamos de volta, os nossos sapatos e pernas foram cobertas de neve. 

Havia pelo menos dois metros de neve no topo da tampa do ofurô, mas com 



um pouco de trabalho, eu seria capaz de empurrá-lo; e daria uma batida 

meu peito coberto quando eu acabasse. Sorrindo, eu puxei de volta metade 

da cobertura. 

Quando eu olhei para dentro, meu sorriso desapareceu instantaneamente. 

"Ela está congelada. Como diabos uma banheira de hidromassagem 

congela? É tipo implícito no nome que isso não vai acontecer!²" 

Eu sabia que eu estava reclamando, mas eu estava ansioso para ser capaz 

de sentir os meus dedos novamente. Kiera olhou para o lado, então 

suspirou. "Acho que esta quebrada." Olhando em volta, ela murmurou, 

"Alguma coisa funciona aqui?" 

Rangendo os dentes, eu a puxei de volta para a casa. "Vamos lá. Nós 

vamos ficar quentes de um jeito ou de outro." 

Uma vez que estávamos de volta para dentro, eu nos puxei para o banheiro 

e liguei a água quente para a banheira. Kiera e eu esperamos por uns cinco 

minutos enquanto a água corria para dentro da banheira feito garras de 

ferro. Não estava fumegante ainda. Tendo uma sensação horrível em meu 

estômago, eu cuidadosamente coloquei meus dedos na água. Ele estava 

gelada. 

"Maldição!" Eu gritei, completamente farto deste lugar.Me virei, e fiz o 

meu caminho de volta para a porta da frente. 

"Onde você está indo?" Perguntou Kiera, com o rosto preocupado. 

"Eu estou indo até a cidade para ter suprimentos, então os lobos não vão 

violar o cadáver de minha esposa." Eu retruquei. 

Kiera deu um passo à frente. "Você não pode andar tão longe com este 

tempo." 

Levantei minhas mãos para os meus lados. "Precisamos nos aquecer. O que 

mais eu poderia fazer?" 

Kiera balançou a cabeça. "Nós vamos dar um jeito, mas eu não vou deixar 

você fazer algo estúpido." 

² - Em inglês ofuro escreve hot tub, então ele faz uma piada tendo o hot (quente) no nome com o fato de 

ter congelado. 



Evitando meus olhos, eu murmurei, "Tarde demais. Você já me deixar 

alugar este lugar..." 

Se aproximando, Kiera colocou os braços a minha volta. "Nós vamos achar 

um jeito. Juntos. Vai ficar tudo bem, contanto que ficamos perto um do 

outro." 

Encostando minha testa na dela, murmurei, "Tudo bem... mas eu realmente 

espero que os lobos não te peguem." 

Ela sorriu para mim, e seu sorriso aqueceu meu espírito fragilizado. "Eu 

estarei a salvo no carro, lembre-se? Você é o único que será comida de 

cachorrinho." 

"Melhor eu do que você", eu ri. 

***Ho***Ho***Ho*** 

Kiera e eu passamos o dia amontoados sob um monte de cobertores, 

comendo carne seca e chips de batata. Nós tínhamos descoberto rápido que 

o fogão na cozinha era um tipo antiquado de queimar lenha. Como não 

tínhamos nenhuma madeira, comida quente estava fora do cardápio por 

enquanto. 

No dia seguinte, eu estava cansado desta forma de vida. Eu queria calor, eu 

queria bife, eu queria sexo, e não necessariamente nessa ordem. 

Determinado a fazer um fogo hoje, eu puxei as minhas botas. Kiera me 

espiou debaixo de sua pilha de roupas cobertas. "O que você está fazendo? 

Você não está planejando sair para uma caminhada, está?" 

Seu rosto estava tão determinado quanto o meu. Ela afirmou claramente 

que se eu tentasse ir à cidade procurar ajudar, ela estaria indo comigo. Eu 

sabia que poderia chegar a esse ponto em breve, mas eu realmente não 

queria submetê-la a uma longa e árdua jornada. Nós deveríamos estar 

relaxando. E, além disso, o proprietário iria voltar. Eventualmente. E 

quando fizesse, eu planejava dar a ele um pouco da minha visão sobre o 

estado de coisas em sua cabana precária, e seu folheto maliciosamente 

incompleto. Precisava trazer nossa própria madeira, uma lâmpada para 

permanecer nas instalações, uma banheira de hidromassagem quebrada, e 

sem água quente ... Seria bom saber dessas coisas antes de vir. 



Me endireitando, eu disse a ela com otimismo. "Eu vou conseguir uns 

paus³. Nós vamos ter um fogo, e nós vamos ter comida de verdade." 

Kiera sorriu; um brilho malicioso mas divertido estava em seu olhar. 

"Conseguir uns paus? Como se faz para... conseguir um pau?" 

Seu olhar vagou até minhas calças e eu quase morri de choque. "Você 

acabou de fazer uma insinuação sexual para mim?" Eu balancei a cabeça 

enquanto ela riu debaixo dos cobertores. "Você tem ficado perto de mim 

por muito tempo." Eu levantei minhas mãos e mexi os dedos. "Eu pensei 

que eu iria usá-los." Ela começou a rir mais alto e, revirando os olhos, 

deixei minhas mãos cair para os meus lados. "Isso esta coçando... você esta 

ficando perto de Griffin por muito tempo." 

Kiera engasgou e olhou em volta procurando alguma coisa para atirar em 

mim. Ela não queria deixar de estar quentinha, então ela se endireitou 

quando disse: "Retira o que falou!" Em um tom de voz de nojo. 

Indo para a porta, atirei um "Nunca!" antes de ir para fora. 

Uma vez eu estava no ar fresco, frio, eu dei uma olhada ao redor. 

Estávamos em uma cabana, na floresta, cercado por árvores altas. Árvores 

queimadas. Tínhamos muita madeira aqui, era apenas uma questão de 

como conseguir. Eu achava que havia um machado em algum lugar na 

propriedade. É claro que também achava que havia lâmpadas de luz extra, 

água quente, e um cabo para o telefone aqui também. Até agora, nada tinha 

sido como eu esperava que fosse. Eu procurei por tanto tempo, eu juro que 

eu tinha gelo pendurado no meu nariz. Só quando eu estava prestes a voltar 

para dentro de casa e dizer Kiera que eu falhei, avistei algo saindo da neve 

na varanda da frente. Era redondo e feito de madeira, de modo que poderia 

ter sido qualquer coisa, mas, prendendo a respiração, eu puxei. Nada mais, 

isso era feito de madeira. Se não era o que eu precisasse, talvez eu poderia 

queimá-lo. Minha respiração não saiu até que eu visse o que eu estava 

puxando. A coisa de madeira cilíndrica que eu tinha visto sob a neve era o 

cabo de uma machadinha. Não é exatamente um machado de lenhador, mas 

pelo menos era alguma coisa. Segurando-o na minha mão, eu olhava a 

floresta para a minha primeira vítima.  

3- No inglês seria woods (madeira) mas traduzi esta como pau, porque é a expressão usada no Brasil para 

este tipo de linguagem, e para fazer sentido a frase e não perder a piada. 



Os pinheiros eram enormes, por isso em seu lugar me concentrei nas 

árvores menores. Finalmente, eu encontrei um do tamanho perfeito, e parti 

pra cima dele. 

Eu estava na metade de demolir a coisa quando Kiera me encontrou. Ela 

estava adorável, de branco, chapéu de malha, ela me viu balançar um 

impossivelmente pequeno machado contra uma árvore que foi a colocada 

em uma luta muito boa. Eu estava ficando um pouco incomodado para a 

maldita coisa teimosia cair. 

"Será que vai funcionar?" Perguntou ela. 

"Sim", eu murmurei, com a respiração pesada. Esta árvore estará saindo 

hoje. 

Ela ficou me olhando por um tempo mais longo, em seguida, disse: "Você 

quer revezar para cortar?" 

Eu estava prestes a dizer que esta árvore e eu tinha negócios inacabados, e 

eu não estaria parando até que ela estivesse implorando por misericórdia, 

quando começou a inclinar-se, e um estalo alto encheu o ar. Verifiquei de 

Kiera estava fora do caminho, e empurrei contra o tronco. Ela começou a 

cair e eu levantei meus braços na vitória. "Yeah! Tome isso, idiota!" 

Kiera balançou a cabeça enquanto eu dançava ao redor do tronco quebrado. 

"Aquela árvore realmente chateou você, não é?" 

Dei-lhe um sorriso diabólico. "Você não tem idéia. Mas eu ganhei. Eu 

matei ele com minhas próprias mãos. " 

Ela apontou para a machadinha em meus dedos. "Você usou um machado." 

Eu levantei uma sobrancelha. "Com as minhas próprias mãos." 

Kiera riu, depois mordeu o lábio. "Umm, você quer alguma ajuda para 

cortá-la?" 

Olhei de volta para a o comprimento da arvore, a grossura deitada na neve 

e eu quase chorei. Eu tinha esquecido que a minha alegria nesta batalha de 

conseguir fazê-la sair estava apenas na metade. Porra. Eu estava errado, a 

árvore tinha vencido. 

Voltei com os olhos tristes para Kiera. "Sim, por favor." 



***Ho***Ho***Ho*** 

Um pouco antes do anoitecer, Kiera e eu voltamos para a cabana com 

várias madeiras. A madeira estava molhada, com neve, e não queimaria 

facilmente, mas não tinha nada melhor para fazer do que tentar começar . E 

quando foi acendendo e o calor dele descongelando nossos rostos, gritamos 

de alegria. Nós tínhamos ganhado. Aquela árvore estúpida poderia cair 

fora. 

As coisas estavam melhorando para nós agora que tínhamos fogo. Nos 

aconchegamos em frente a ela a noite toda. Nós ainda fizemos cachorros-

quentes e S'mores⁴. E não há nada melhor do que um grudento chocolate 

em uma noite fria para animar o bem-estar de uma pessoa. Exceto o sexo, 

talvez. Uma vez que as nossas refeições foram feitas, eu deitei Kiera na 

frente do fogo, e acariciei cada centímetro dela. Quando ela estava 

respirando pesado, e me implorando por mais, eu finalmente tive o 

pensamento que esta viagem tinha valido a pena. Eu cortaria mais de vinte 

árvores para ter este momento. 

Eu deitei sobre ela, e meu corpo duro esfregou contra o seu, deixando os 

dois doloridos e necessitados. "Eu te amo, Kiera," eu murmurei. 

"Eu também te amo, Kellan", ela sussurrou. "Eu quero que você... agora." 

Eu ajustei meu corpo para que eu pudesse me enterrar nela... e uma batida 

forte interrompeu os sons de nossa respiração irregular. Quem diabos 

estava aqui? E agora? Sério? 

Kiera gritou e olhou para a porta. Esta cabana não era muito grande, e 

qualquer um que olha para a janela da frente teria uma vista panorâmica 

dos nossos corpos pelados antes de ver o fogo. Me empurrando para longe, 

Kiera pegou um cobertor que estava perto. "Deve ser o proprietário", disse 

ela. "Talvez ele tenha um fio de telefone? E as lâmpadas? E cabos de 

ligação?" 

Suspirando, levantei puxando um cobertor em volta de minha cintura. 

Murmurando palavrões, eu me arrastei até a porta. Foi ficando mais frio a 

cada vez que eu me afastava mais do fogo, e eu estava ansioso para voltar 

para lá por mais de uma razão.  

4 - Bolacha com recheio de chocolate e marshmellow. 



Com a expectativa de ver um homem mais velho, alto, com um chapéu de 

cowboy e macacões, fiquei surpreso ao ver duas adolescentes olhando para 

mim com bocas escancaradas, como se eu fosse um alienígena, ou algo 

assim. "Oh meu Deus, é você!", Disse uma delas. "Kellan Kyle. Eu não 

posso acreditar que você está aqui! "Seus olhos vagaram pelo meu corpo. 

"E pelado." 

Franzindo a testa, agarrei mais apertado o meu cobertor. "Eu sinto muito, 

quem é você? E por que você está aqui?" 

O mais baixinha deu uma risadinha. "Meu avô é dono do lugar. Ele deixou 

escapar que ele tinha hospedes, e de acordo com seus tweets, eu estava 

esperando que fosse você. "Ela cutucou a amiga. "Tara pensou que eu era 

louca." Ela virou para a amiga. "Viu, eu te disse!" 

Enquanto elas gritavam, eu olhei para Kiera. Ela se se cobriu, mas ela 

parecia muito envergonhada. Ela odiava ir por este caminho. "Tweets, 

huh?" Kiera me ajudou com a coisa de mídia social algumas vezes. Ela 

devia ter avisado os stalkers, porque com certeza não fui eu quem tinha 

dado pistas no twitter sobre meus planos de férias. 

Kiera se encolheu, depois deu de ombros. A menina mais alta, Tara, 

acenou. "Oh, olá, você deve ser Kiera, esposa dele." 

Ela apontou para a tatuagem de Kiera no meu peito. "Amei a tatto, por 

sinal. É quente. "Suas bochechas queimaram e ela riu de novo. 

Eu suspirei, tanto irritado que eu não estava fazendo amor com minha 

esposa agora, quanto grato que uma dupla de fãs haviam nos interrompido 

no meio de chegar ao clímax. Às vezes, ser famoso era malditamente 

inconveniente. "Sim, bem, obrigado pela visita. Foi muito gentil de sua 

parte vir nos visitar." Eu comecei a fechar a porta, mas Kiera sentou-se. 

"Kellan. Telefone? Carro?" 

Parei a porta a meio caminho antes de fechar, em seguida, escancarei a 

porta. "Você duas meninas estariam interessadas em nos fazer um grande 

favor?" 

"Claro!" Disseram juntas. 



A baixinha levantou seu dedo. "Espere..." Ela levantou a mão, expondo um 

telefone celular, e pressionou alguns botões nele. Um segundo depois, um 

flash estava bem na minha cara. Um sorriso largo escancarado estava em 

seus lábios quando ela o afastou o telefone. "Tenho que enviar isso depois. 

Ninguém vai acreditar em mim de outra forma." 

"Ótima idéia, Stacey," Tara riu. 

Ótimo. Bem, pelo menos eu não tinha aberto a porta completamente nu. Na 

manhã seguinte, as meninas voltaram com um cabo para o telefone, cabos 

de ligação para o meu carro, lâmpadas, madeira seca para a lareira, e um 

abençoado café. Eu nunca tinha sido tão feliz por uma fã ter me encontrado 

em toda a minha vida. Eu saltei para o Chevelle enquanto Kiera conectava 

o telefone e ligava para Denny. As meninas tiraram fotos enquanto eu 

trabalhava no meu carro. Tentei não ficar irritado com isso, uma vez que 

elas tinham salvado nossa pele, mas eu estava quase a ponto de pegar seus 

telefones e atirá-los em minha lareira que estava agora a todo vapor. 

Depois que o carro foi concertado, agradeci as meninas, dei a elas alguns 

abraços e autógrafos, e voltei para dentro da cabana para ver se estava tudo 

bem com Ryder. 

"E então?" Perguntei, enquanto Kiera desligava o telefone. 

"Ele está bem. Ele está tendo um grande momento com Denny e Abby." 

Ela parecia triste, então eu passei meus braços em volta dela. "E você? 

Você está tendo um grande momento?" 

Kiera me deu um sorriso, mas não havia tristeza ali. "Sim, eu estou." Eu 

sabia que ela estava, mas eu também sabia que ela sentia falta do nosso 

filho. Eu sentia falta dele também. Nossa família apenas não era completa 

sem ele. 

Me abaixei e olhei em seus olhos. "O que você gostaria de fazer? Ficar aqui 

o resto de nossas férias, ou ir buscar o nosso filho?" 

Kiera olhou para mim por um bom tempo, então um largo sorriso apareceu 

sobre seu rosto. Sabendo exatamente o que ela queria, retribui seu sorriso e 

comecei a guardar nossas coisas. 

***Ho***Ho***Ho*** 



A viagem para casa pareceu levar metade do tempo que levamos para 

chegar à cabana. As luzes de Seattle estavam brilhando em torno de nós 

antes que percebêssemos. Eu estava perto de ver Ryder, e estava tão feliz 

que Kiera quis ir. Eu estava pronto para ir para casa também. Eu estava 

pronto para segurar meu filho. Eu amava o meu tempo longe com Kiera, 

mas eu queria que toda a minha família reunida de novo. 

Eu me apressei para chegar à casa de Denny, mas Kiera não disse uma 

palavra sobre o quão rápido eu estava indo. Estava escuro quando cheguei, 

e a casa de Denny estava iluminando com luzes de Natal. Sério, ele poderia 

ter entrado em um concurso de iluminação com o maior número de 

lâmpadas, da forma que tinha enfeitado a sua casa. Era uma loucura. E 

considerando o fato de que eu passei dias sem iluminação artificial, era 

maravilhoso. 

Coloquei o carro no estacionamento e sorri para Kiera antes de abrir a 

porta. "Eu mal posso esperar para vê-lo. Acha que ele sentiu nossa falta? 

Deveríamos ter ligado primeiro, para avisar o Denny que chegaríamos mais 

cedo?"  

Eu estava começando a murmurar minha euforia, e Kiera se inclinou para 

me parar com um beijo. "Eu te amo. Vamos buscar o nosso garoto." 

Assentindo a cabeça, eu abri minha porta e encontrei Kiera na frente do 

carro. De mãos dadas, nós caminhamos até a porta. Kiera tocou a 

campainha, e desta vez Deck the Halls tocou por toda a casa. Nós rimos e 

balançamos a cabeça. 

Abby. 

Demorou um pouco, mas a porta finalmente se abriu e Denny apareceu. 

Kiera apertou minha mão quando o viu. Estávamos um passo mais perto de 

Ryder. "Ei, pessoal. Vocês vieram antes?" 

Kiera estava balançando a cabeça enquanto tentava olhar atrás dele. Em 

algum lugar da casa, ouvi o som inconfundível da risada do Ryder. "Sim, 

nós estávamos prontos para voltar para casa. Onde ele está?" 

Denny inclinou a cabeça morena, indicando dentro da a casa. "Abby esta 

apenas lhe dando um banho. Ela está deixando ele pronto para ir para a 

cama." Fazendo uma pausa, acrescentou: "Se vocês quiserem ter uma noite 



sozinhos em casa hoje à noite, você poderia vir buscá-lo na parte da 

manhã?" 

Ao mesmo tempo, Kiera e eu respondemos: "Não." 

Kiera olhou para mim e riu, então, disse a Denny. "Nós queremos levá-lo 

para casa." Meu sorriso era impossível de conter. Casa. Parecia tão 

maravilhoso. 

Denny sorriu para nós, em seguida, abriu mais a porta para que pudéssemos 

entrar. Eu não tomava banho em dias, graças à água quente na cabana, 

então eu me senti realmente sujo quando entrei em seu lugar agradável. Eu 

não me importava. Kiera não se importava como eu cheirava, e Ryder 

menos ainda. Minha família me amava, independentemente do meu cheiro. 

"Abby, Kellan e Kiera estão aqui", Denny chamou enquanto caminhava em 

direção à escada. Do andar de cima, ouvimos: "Oh ... realmente? Bem, tudo 

bem, vamos descer em um minuto." 

Denny foi guardar as coisas de Ryder enquanto Kiera e eu esperamos. 

Demorou mais tempo do que a viagem de volta, mas, eventualmente, Abby 

desceu as escadas com um pacote coberto de lã em seus braços. Enquanto 

eu observava Ryder chegando mais perto de mim, o meu sorriso cresceu 

tão grande o meu rosto quase se separou. O sorriso de Kiera estava grande 

também. Comecei a me perguntar qual dos dois seria o primeiro a pega-lo. 

Poderia ser uma batalha épica, maior do que o meu confronto com o que 

tronco no bosque. Mas esta eu estaria disposto a perder, se isso fizesse 

Kiera feliz. 

Quando Abby chegou à escada, Ryder se contorcia em seus braços para 

olhar para nós.  Seu rosto de tornou radiante. Olhando em seu rosto você 

pensaria que ele estava nos vendo pela primeira vez. O calor que se 

espalhou pelo meu peito enquanto eu o observava, afastou todo o frio que 

eu senti ao longo dos últimos dias. Eu tinha certeza de que eu nunca 

sentiria frio novamente. 

Saltando dos braços de Abby, ele se inclinou para nós com todo o seu peso. 

Abby ria enquanto ela lutava para não deixá-lo cair. Eu dei um passo para 

frente, mas Kiera o alcançou primeiro. Erguendo Ryder em seus braços, ela 

cobriu seu rosto com beijos. Eu passei meus braços em torno dos dois, 

apertando a minha família. 



Família. Que conceito incrível. Eu nunca tive realmente uma antes, mas 

agora que eu tinha, ela me deu uma nova perspectiva sobre todo o resto. Eu 

não tinha necessidade de correr toda hora para Kiera para sentir ela por 

perto. Eu não precisava fazer planos elaborados em algum local distante 

para encontrar a felicidade com ela. Poderíamos ter momentos de felicidade 

durante a nossa vida caótica. Um sorriso compartilhado enquanto ela 

alimentava Ryder. Umas apalpadas entre suas tarefas. Um momento 

roubado na despensa, enquanto Ryder estava preocupado com seus 

brinquedos no quarto ao lado. Nós não precisamos ir longe para conseguir 

um tempo para nós. Nós já estávamos fazendo isso todos os dias, com 

todos os pequenos momentos que acariciávamos um ao outro. 

Uma vez que nós três estávamos de volta no meu carro, eu olhei de volta 

para Ryder sentado em seu assento de carro, e depois, olhei para Kiera ao 

meu lado. "Eu acho que você estava certa. Nós não precisávamos de férias. 

"Eu voltei meus olhos para Ryder. "Nós só precisamos uns dos outros." 

Eu me senti Kiera inclinando para beijar minha bochecha. "Eu te amo, 

Kellan. Feliz Natal." 

Me virei para encará-la. Grandes flocos de neve caíam fora. Eu podia vê-

los na janela atrás de Kiera, mudando as cores quando elas refletiam as 

luzes de Natal da casa de Denny. Eles acrescentaram à calma, um 

sentimento de paz que eu tinha. A sensação que eu tinha em minha volta a 

cada momento desde Kiera havia aceitado ser minha esposa. A sensação 

que só tinha ampliado com o nascimento de Ryder. E a sensação de que só 

iria crescer com o tempo, não importa onde fossemos. 

"Eu também te amo, Kiera. Feliz Natal." Eu dei um beijo suave nela, em 

seguida, acrescentei: "Agora vamos para casa e passar algum tempo juntos 

como uma família." Com o carinho nos olhos, Kiera assentiu.  

Sorri para ela, então olhei para Ryder. Era tão bom tê-lo de volta com a 

gente. Escapando em um sorriso diabólico, eu olhei de volta para Kiera. 

"Então, quando ele estiver dormindo, podemos encontrar uma lareira, e eu 

posso fazer todas as coisas que eu tenho vontade de fazer com você há 

dias." Kiera riu e Ryder a imitou. Eu repassei aquele som na minha cabeça 

todo o caminho de carro para casa. 

Agora, eu estava completo. 


