
Baazar
MEIA-NOITE NO 

Um capítulo à parte de Clube de Vênus

CRISTINA FRENTZEN



Baazar
MEIA-NOITE NO 

Um capítulo à parte de Clube de Vênus

CRISTINA FRENTZEN

 © Cristina Frentzen, 2014. Todos os direitos reservados.



MEIA NOITE NO BAAZAR

á passava das 23h30 quando Jennifer Verlaine parou com o carro em frente ao suposto 

clube. As ruas escuras e estreitas concentravam um cheiro de chuva fresca, a qual dera uma 

pequena trégua nos últimos minutos, o suficiente para que Jennifer deixasse o carro sem se 

molhar. Usava um elegante vestido longo preto de finas alças, somado à bela echarpe de seda 

perolada que Erica lhe dera de presente há poucos dias. Sentia-se charmosa e viva, mesmo que 

estivesse às portas de sua perdição.

Não sabia muito sobre o Baazar além do fato de que era um lugar discreto e secreto para a 

maioria dos mortais. Visto por fora, não passava de uma porta vermelha antiga em um bairro 

relativamente perigoso e decadente. As calçadas curtas e imperfeitas reforçavam o pouco 

interesse das autoridades em dar alguma atenção a um lugar que poderia muito bem encaixar-se 

como palco perfeito para prostituição e uso de drogas, embora não fosse este um cenário 

comum em Nova Suburbia. Certamente era assim que Jennifer via aquele lugar em sua cabeça 

agora que estava de pé diante da porta, batendo na madeira com discrição. 

O que diabos fazia ali então?

Era tão fora de seu personagem, fazer algo assim. Fugir, no meio da noite, deixando todos 

os seus convidados a esperar por uma eventual aparição que nunca aconteceria. Após preparar 

uma festa perfeita, lá estava ela, fugindo de tudo e todos. Bem, não todos. Havia uma pessoa que 

não estava em sua festa de 29 anos. Que se recusara a ir, pois não a dividiria com ninguém mais. 

E Jennifer, como se sentia estúpida! Por que o deixara convencê-la? Teria sido tão mais 

simples dizer claramente que não, que ela não seguiria até o endereço que ele escondera entre 

seus lingeries na boutique da Praça. Mas teria sido mais simples? Dizer que não iria sucumbir à 

súbita vontade de uma única vez, um único encontro? Que ele não era poderoso o suficiente para 

atraí-la até sua perfeita armadilha, mesmo tendo sido tão deliciosamente sacana com ela?

Por que ela não o recusou quando teve a chance?

Por que não lutou contra seus extintos de ir até o tal Baazar? Não é como se ele pudesse 

forçá-la, afinal, ele nem mesmo sabia onde ela morava. Um encontro, nada mais. Uma 
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coincidência em uma boutique de lingeries. Um conselho, um sorriso, um toque.

Talvez . dois

O quão excitada Jennifer havia ficado com as insinuações dele. Fervendo diante de sua mão 

forte a deslizar a alça do sutiã por trás, beliscando sua carne para ver do que ela era feita. É feita de 

porcelana? De vidro?

 — Você é feita de cristal, Srta. Verlaine? Se eu deslizar meus dedos ao redor de seus lábios, eles cantarão 

para mim? 

Ela respondeu, mas de seus lábios entreabertos não saíram qualquer som. Ele estava colado 

a ela, naquele cubículo tão apertado. Como entrara ali sem que ninguém visse, era um mistério 

para ela. Ou talvez as atendentes tivessem visto e não disseram nada. Talvez estivessem tão 

anestesiadas quanto Jennifer. 

Ele não parecia ser o tipo de homem que desistia diante de recusas. É claro que Jennifer não 

chegou a usar recusas com ele. Aceitou o pedaço de papel que ele lhe dera. Aceitou seu toque a 

correr pela cintura, descer até o limiar do tecido que separava ele de seus objetivos. 

Aceitou que estava perdidamente excitada e que não poderia deixar de provar a promessa 

que era Joseph Bianco. 

A porta do clube se abriu. Um homem alto e exageradamente forte brotou diante dela com 

um olhar indagador. Jennifer pensou em pular fora no instante em que o viu, mas estava tão 

perto agora. A noite cinzenta logo se transformaria em águas de novo. Estava longe demais de 

casa. Precisava sentir-se protegida.

Acalentada.  

 — Boa noite. Procuro pelo Sr. Bianco. 

O segurança observou-a sem exercer reações e abriu caminho para que ela passasse.

 — Final do corredor. Bata na porta azul, duas vezes. 

A clara instrução foi seguida à risca por Jennifer. Caminhou com seus altos saltos pelo 

estreito corredor forrado por um papel de parede com traços orientais, vermelho e dourado 

predominantemente. Havia algumas portas, a maioria branca, e Jennifer indagou sobre o que 

poderia haver atrás delas. A porta azul era a última, a mais bem cuidada e não tinha maçaneta ou 

fechadura. Jennifer bateu, dois leves socos ocos que ecoaram com facilidade pelo corredor vazio. 

Do outro lado, passos se aproximaram devagar. A porta abriu-se com um rangido e, mais uma 

vez, Jennifer estava a ser recebida por um homem alto e forte, embora este fosse infinitamente 
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mais atraente do que o anterior. Usava um tuxedo elegante e seus olhos eram impenetráveis por 

trás de óculos escuros. Quando seus lábios se moveram, Jennifer percebeu que ele talvez não 

fosse dali. 

 — Srta. Verlaine? Eu sou o Maître. Estou aqui para conduzi-la. 

 — Conduzir-me? Pa-para onde?

 — Para onde quer que queira. O quão longe gostaria de ir, srta. Verlaine?

 Jennifer sentiu-se confusa. Olhou para o ambiente atrás do homem, estava escuro e vazio. 

Parecia um hall, um pequeno foyer talvez. Um aroma de incenso inebriava o ar. Era... Gostoso.  

 — Achei que isso fosse um clube. 

 — E é. 

 — Estou procurando pelo Sr. Bianco. 

 — E ele está te aguardando. O espetáculo está para começar.  

Havia um pouco de medo, Jennifer não pôde negar. O receio natural por embrenhar-se em 

uma aventura cujas regras não estavam claramente postas sobre a mesa. Lá estava ela naquele 

ambiente estranho e oculto, sendo guiada por pessoas que pareciam saber quem ela era. Ela não 

conhecia ninguém, mas ainda assim seguiu em frente quando o tal Maître abriu caminho para ela. 

O aposento escuro não dava pistas sobre sua identidade, e seguiu assim por alguns metros nos 

quais Jennifer foi cuidadosamente guiada pelo cavalheiro de tuxedo e óculos escuros. 

Até que uma nova porta se abriu, e tudo ficou claro. 

Música, leve e sutil, mas constante, quase hipnotizante. As melodias tomaram os sentidos 

de Jennifer antes do ambiente em si. Parecia-se com um salão de festa da década de 20, saído 

diretamente dos designs franceses de mais de 100 anos atrás. Possuía pequenas mesas 

arredondadas, um palco preparado com microfone, piano e outros instrumentos, mais um bar 

ao canto. O letreiro acima das cortinas do palco era caligráfico, Lá estava o tal O Baazar: ménage. 

clube, um salão extremamente reservado e recheado de pessoas, no mínimo, exóticas. O 

bartender servia animadamente alguns cavalheiros, mas a maioria dos presentes, entre homens e 

mulheres, estavam acomodados ao redor das mesas a observar o palco. Vestiam-se como se 

estivessem em um jantar de gala e usavam máscaras, a maioria delas semelhante às carnavalescas 

máscaras venezianas. Algumas se destacavam mais do que outras, pela forma com que 

brilhavam, reluziam no salão. Por serem grotescas ou extremamente belas e excitantes. 

Inevitavelmente Jennifer considerou, sob qual destas máscaras estará Joseph Bianco?
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Jennifer estava na bancada superior, acima do nível do salão. Olhou para as escadas e deu 

um passo na intenção de descê-las, mas o Maître a interrompeu: 

 — Não sem isto — e deu-lhe uma requintada máscara dourada de carnaval, com presilhas. 

Sem pensar muito, Jennifer a firmou sobre o rosto. O encaixe foi perfeito, como só algo sob 

medida poderia proporcionar. E era também firme, difícil de ser removida com um simples 

toque. Olhou-se rapidamente no espelho preso à parede próxima da escada, uma bela peça oval 

adornada em ouro. A máscara dourada caía bem cobrindo seu rosto fino. Apenas seus cabelos 

castanhos encaracolados e os olhos levemente amendoados poderiam entregar sua identidade, o 

que a fez sentir-se um pouco mais confortável. 

Claro que Jennifer não considerava isso um problema. Quem ali poderia saber quem era 

ela? Todos os seus amigos e parentes a aguardavam na festa que ocorria em sua casa naquele 

mesmo momento. Talvez, se saíssem pelas ruas à sua procura poderiam encontrar o carro 

parado perto à porta vermelha. Bateriam, o segurança atenderia e diria que nenhuma mulher 

com aquela descrição havia estado ali. Seu irmão Ramón, contudo, era policial. Poderia insistir 

para vasculhar o lugar. Depois de várias portas, chegaria à azul, ao Maître, ao Baazar. Encontraria 

Jennifer ali, sob uma máscara a admirar um espetáculo que até então ela não sabia qual seria 

exatamente. Mas o que poderia temer? O que Ramón e os demais poderiam encontrar 

realmente?

Era apenas um clube noturno, cuja fachada simples ocultava algum requinte.

Jennifer achou que o Maître fosse guia-la até seu lugar, mas ele permaneceu parado junto ao 

alto da escada: 

 — Ele está lhe aguardando na última mesa. 

Jennifer assentiu e seguiu seu caminho, adentrando verdadeiramente o salão. Alguns 

olhares curiosos foram dirigidos a ela, mas logo encontraram novas atividades e a deixaram em 

paz. Era apenas mais uma entre os convidados, o que a deixou um pouco aliviada. 

A mesa onde Joseph estava era a mais discreta entre as possibilidades do salão. Como estava 

junto à parede, aproveitava-se de um assento de canto acolchoado, em um tom de vermelho um 

pouco mais fraco do que a parede atrás dele. A luz leve e amarelada das lâmpadas ao centro não 

chegavam ali com tanta facilidade, o que dava ao espaço certa privacidade. Ele a aguardava 

sozinho sentado de pernas cruzadas no assento de canto enquanto bebia um drinque elaborado, 

provavelmente à base de gin.
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Jennifer conteve um sorriso ao vê-lo sob a máscara avermelhada, com entornos que davam 

a ele a aparência de um leão. Os cabelos caracolados loiros e o cavanhaque foram os fatores 

identificadores. Era mesmo Joseph Bianco. Ela sentiu-se aliviada uma vez mais. 

 — Você veio — ele comentou entre um gole e outro de seu drinque. Deu um leve tapa no 

assento, indicando que ela deveria sentar-se ao lado dele. 

Colada nele.  

 — É o melhor lugar para se ver o show  — ele assegurou. 

 — Posso imaginar a razão — ela respondeu, sentando-se e cruzando as pernas na direção 

dele. Nossa, Jennifer, poderia ser menos discreta?

Os lábios de Joseph curvaram-se no momento em que ele observou as pernas dela. Ela as 

segurou firmes no lugar, com medo que tremulassem e entregassem a ânsia imaginária de 

Jennifer para que ele estivesse dentro dela. Todos estes anos ela havia tido realmente muitos 

casos, muitos namoros, alguns mais longos que outros. Homens maravilhosamente gentis e que 

dariam ótimos maridos, sem sombra de dúvida. Joseph Bianco, por outro lado, era o oposto de 

todos os cavalheiros com quem ela namorou. Era gentil ao modo dele, sem dúvida, mas não 

tinha o instinto de continuidade que todos os outros buscavam nela. Seus olhos, sua boca, todos 

os poros do corpo dele mostravam a Jennifer que tudo o que ele desejava era comê-la 

intensamente, e era tudo o que ela desejava, ser comida. Não estava ali para achar o homem 

perfeito com quem casaria e teria filhos, estava ali para saciar o desejo de ter, por uma única e 

inesquecível noite, o homem dos sonhos, a fantasia perfeita. 

Era o presente de aniversário que daria a si mesma. 

 — Nunca poderia imaginar que estaria aqui um dia — Jennifer comentou, um tanto tímida. 

Joseph fez sinal para o bartender enquanto a ouvia — apenas ouvi falar do Baazar. Uma prima 

minha comentou uma vez sobre este lugar. 

 — Será que a conheço? Como ela se chama?

 — Lea. Mas não acho que conheça, ela não é o tipo de pessoa que sai à noite, quero dizer... 

Ela é médica no HUNS. 

 — Não acho que a conheça... Veja — ele apontou discretamente para o palco — vai 

começar. 

Uma jovem mulher caminhou até o palco sob aplausos. Era negra, vestida em um belíssimo 

longo marfim, e um black power perfeitamente delineado, que valorizava ainda mais seu rosto 

Cristina Frentzen
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jovial. Jennifer a reconheceu no exato instante em que a viu:

 — É a Loretta Steel!  — murmurou para Joseph, empolgada por estar vendo uma famosa 

cantora de jazz em um lugar tão escondido do público.  

 — Sim, a própria.

 — Somente pessoas muito ricas poderiam bancar Loretta cantando assim, numa 

apresentação quase privada. 

 — Na verdade foi um só — Joseph acenou com a cabeça para a mesa um pouco a frente 

deles. Havia um homem sozinho, cabelos grisalhos, máscara azul marinho. Era o que Jennifer 

podia ver do lugar onde estava.  — Ela vem aqui uma vez a cada dois meses para cantar... Ele 

apenas assiste.

 — Ele está apaixonado por ela?

 — Quem não se apaixonaria?  — Ele respondeu com um sussurro ao pé do ouvido de 

Jennifer, fazendo-a corar.  — Acho que ele e eu temos algo em comum... 

 — O quê...  — Jennifer balbuciou, nervosa com a boca de Joseph tão próxima de sua 

orelha. 

 — Quando escutamos a voz de uma mulher pela primeira vez, queremos saber como 

soaria esta voz... Se estivesse gemendo... Bem gostoso... Enquanto nos mantemos ocupados... 

Entre as pernas dela.

Algo na voz de Joseph, em sua sugestão, fez com que Jennifer apertasse as coxas. Ela o 

beijaria, mas o bartender apareceu com uma bebida para ela bem no momento em que as luzes 

diminuíram no salão. Era um dry martini, com direito a azeitona no palito e tudo. Joseph 

aproveitou para somar-se ao público, aplaudindo a banda que acompanharia Loretta. Ela 

cumprimentou a todos e começou a cantar com sua voz firme e aguda, seguida sutilmente por 

um saxofone e piano. Jennifer não reconheceu a música, mas dizia algo acerca de esconderijos e 

desejos, entregas, nenhuma culpa. 

Era lenta e sexy, uma bomba sexual no palco. O drinque quente só deixou as coisas 

infinitamente piores. 

Ou melhores. 

Enquanto todos prestavam atenção à arte, às brincadeiras de Loretta que cantava com 

paixão e audácia, Joseph deixou Jennifer recostar-se nele. 

 — Sei por que veio aqui hoje, Srta. Verlaine...  — Ele murmurou mais uma vez ao pé do 
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ouvido dela — eu sei o que você realmente quer.

 Jennifer não tinha palavras, apenas desejo. Desejava-o violentamente, queria prová-lo, 

devorá-lo. Não era justo que se sentisse tão atormentada por conta de um único encontro em 

uma loja de lingeries. Sentia que possuía todos os direitos. Estava ali para cobrar sua conta. Ele 

iria pagá-la por fazê-la sentir todas aquelas coisas. Com juros. 

 — Eu acho que não deveríamos estar realmente , nesse exato momento — disse aqui

Jennifer, mantendo os olhos no palco enquanto se recostava em Joseph — eu vi um hotel barato 

a um quarteirão daqui... Nós poderíamos... 

 — O que poderíamos fazer lá que não podemos fazer aqui?...  — Ele a instigou.  — 

Ninguém está realmente prestando atenção, está? 

Jennifer tinha que concordar. Todos pareciam hipnotizados pela música, e até ela parecia 

estar cedendo a tais encantos. estava cedendo a outra coisa. Aos lábios e ao cavanhaque de Não, 

Joseph roçando em sua orelha. 

 — Vamos fazer assim... Eu serei discreto... E podemos parar quando alguém estiver 

olhando...

Jennifer não respondeu, com medo que ele parasse. Toda aquela explicação ao pé de seu 

ouvido a deixou excitada ao ponto de saber que ele poderia fazer o que quisesse, ela não iria se 

mover ou pedir que ele parasse. E ninguém estaria realmente vendo, o som era relativamente alto 

e eles estavam na mesa mais atrás. Bem, talvez o cavalheiro fã de Loretta na mesa mais à frente, 

mas ele estava mesmo encantado pela beleza da cantora e de sua música. 

Ela ainda pensava nisso quando ele começou:

 — Diga-me... Quais dos seus lábios você prefere que eu beije primeiro?

Nenhuma resposta saiu da boca de Jennifer, mas ela o encarou, fitou a boca daquele leão 

como a presa fácil que era. Ele atravessou o braço por trás dela no assento e mergulhou os dedos 

em seus cabelos caracolados. Pouco depois, sem tirar o olhar da boca dela, firmou os dedos 

fortes em sua nuca, dando-lhe controle da situação. Puxou a cabeça dela para trás, gentil e áspero, 

se é que é possível ser um pouco dos dois. A echarpe de seda perolada cobria parte de seu busto, e 

Joseph a moveu para cima com a mão que seguia livre. Com a mesma mão, correu o dedo por 

cima do vestido de Jennifer, até encontrar o mamilo do seio direito. Rodeou, beliscando-o entre 

os dedos indicador e médio. O fez de forma natural, tanto quanto a fala que se seguiu ao ato: 

 — Está usando a lingerie que comprou mais cedo? A que eu escolhi para você?

Cristina Frentzen
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 — Encaixou perfeitamente...  — Ela murmurou, ainda aérea pelo toque sutil em seu seio, 

paralisada pela forma como ele segurava sua cabeça para trás. 

 — Engano, minha querida. Nada encaixou ainda...

Os dedos desceram do seio para a cintura, correndo o tecido do vestido até a coxa.

 — Quando encaixar...  — Ele sussurrou perto de seus lábios — ... Você irá sentir. 

Jennifer sentiu sua coxa ser apertada por aquela mão tão forte a passear pelo seu corpo e 

ofegou um pouco, engolindo em seco.  Na sequência veio os lábios molhados pelo dry Martini, 

subindo pelo seu busto através de leves beijos, até chegar ao pescoço. Lá deteve-se, chupando a 

pele macia e ansiosa como se fosse o prato principal. 

Jennifer deixou escapar um par de gemidos, e o cavalheiro sentado mais à frente olhou 

discretamente para trás. Por breves segundos, ele observou Jennifer escorregar pelo assento, 

cada vez mais para perto de Joseph.

Ele mordiscou o pé da orelha, tomando cuidado para não arrancar o brinco de pérolas dela. 

Desceu com a língua pela jugular, pronto para o bote. Quando ela achou que ele chuparia seu 

pescoço novamente, Joseph deixou o suspense no ar. Surgiu com a mão boba sobre os seios, 

enchendo-a com um deles e massageando-o, para cima, para baixo, ao movimento de seus lábios 

no pescoço dela. Jennifer apertou as pernas uma vez mais, pressionando a própria vagina como 

se estivesse a segurar uma fera na ânsia de soltar-se. Agarrou a borda da mesa com uma mão, o 

assento acolchoado com a outra.

Joseph percebeu o movimento. Sorriu. 

 — O que tanto prende aqui embaixo, minha querida? Não se preocupe, deixe que eu seguro 

para você...

A mão sobre a coxa subiu o vestido e enfiou-se sob ele até chegar ao encontro de pernas 

devidamente presas de Jennifer. Ele precisou forçar para que ela descruzasse, e forçou um pouco 

mais até sentir o tecido fino da calcinha. Sem cerimônias, repousou a mão inteira entre as pernas 

dela, ainda por cima da calcinha, mas deixando a promessa de que logo começaria a brincar ali 

também. 

Jennifer gemeu novamente, foi inevitável. Lambeu os lábios, nervosa, excitada, tensa, 

relaxada, tudo parecia vir ao mesmo tempo em seu corpo. A mão que agarrava a mesa 

atrapalhava um pouco a aproximação de Joseph e ele sussurrou algo mais para ela. Um pedido 

desta vez: 
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 — Poderia tocá-lo por mim? Eu estou com minhas mãos ocupadas... 

Ela tossiu um sorriso, em grande parte ocultado pela própria excitação. Joseph nem 

precisou explicar, ela sabia onde ele queria aquela mão, era meramente uma troca de gentilezas. 

Jennifer soltou a mesa e correu a mão pelo terno de Joseph até encontrar o cinto. Pensou em 

abri-lo, mas passou direto. Seguiu pelo desconhecido do tecido até encontrar um volume 

considerável que parecia querer saltar das calças. Sentiu a mente fraquejar Deus, como estava duro. 

rumo ao mais puro e instintivo desejo. 

Como queria aquela coisa volumosa e firme dentro dela, comendo-a loucamente. 

A reação de Joseph ao toque foi como a leitura de seus pensamentos. 

 — Ele está tão ansioso para conhecê-la... Sabe como ele ficaria ainda mais ansioso? Se você 

massageá-lo... Assim, exatamente como vou massagear você agora... 

Os dedos de Joseph começaram a mover-se entre as pernas de Jennifer, por cima da 

calcinha, apenas atiçando-a. Jennifer suspirou fundo e fez o mesmo por ele. Estavam em um 

único ritmo de descobrimento, lento e delicioso. 

E o olhar os encontrou de novo. O cavalheiro na mesa à frente. As coisas começavam a ficar 

interessantes ali atrás e ele tinha sua atenção completamente dividida. Somente ele conseguia ver 

o que ninguém mais via. 

Quando a mão de Jennifer moveu-se sobre a calça do cavalheiro que a dedava com igual 

intensidade, ele sentiu como se estivesse ali atrás também. Levou a mão às próprias calças, 

alisando o membro que também começava a criar volume. 

Jennifer viu, e percebeu. Mesmo com a cabeça inclinada para trás, tinha a visão perfeita do 

que estava à sua frente. Joseph atolou-se em seu pescoço e a estava deixando louca, mas algo 

passou a excitá-la ainda mais. E era o olhar desejoso do elegante cavalheiro grisalho da mesa à 

frente. Ela podia ver o que ele fazia com as mãos. Podia ver que ele olhava para ela, para o que ela 

estava fazendo em Joseph, para o que Joseph estava fazendo nela. 

Não resistiu. Com a mão que segurava o assento, alisou o lugar, mostrando como estava 

vazio daquele lado. 

Era um convite claro, ao qual o cavalheiro da mesa à frente não resistiu. 

Levantou-se com discrição ao som da melodia hipnotizante que se desenhava no palco. 

Olhou para trás, parou por um momento, admirando a cena daquele ângulo...

... E então se aproximou. 

Cristina Frentzen
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Joseph olhou para ele e Jennifer ficou nervosa por um instante. Ela não sabia nada sobre o 

acompanhante e se ele fosse um homem possessivo ou pouco convencional, sua noite acabaria 

ali naquele instante. 

O que aconteceu, no entanto, foi um pouco diferente do que Jennifer poderia esperar. O 

cavalheiro da mesa à frente sentou-se em uma cadeira na mesa deles, de frente para Jennifer. 

Estava perto, mas não o suficiente para tocá-la. Trocou um olhar com Joseph e este sorriu com o 

canto dos lábios: 

 — É assim que você gosta, minha querida?  — Joseph comentou, enquanto ela observava a 

forma como o cavalheiro, agora sentado à frente dela, a devorava com o olhar — você é gulosa, 

eu gosto.  gostamos...Nós dois

Os lábios de Joseph correram do pescoço até a boca de Jennifer, e ela pôde pela primeira 

vez sentir o gosto de sua língua traquina a massagear seus desejos. Uma forte onda de calor 

correu pelo corpo dela, de cima para baixo, fazendo-a relaxar ainda mais entre as pernas, onde a 

mão dele seguia explorando todos os caminhos possíveis para a casa dos doces. O cavalheiro de 

cabelos grisalhos dedicou um longo olhar ao movimento do corpo de Jennifer, prestes a arquejar 

de prazer enquanto Joseph proferia suas maldades estimulantes. 

Ela fechou os olhos, prendendo-se ao pau de Joseph sob a calça como único alicerce para 

seu prazer. 

Então ele retirou a mão, subindo-a de volta pelo seu corpo excitado. 

Jennifer implorou por mais e abriu os olhos, mas o que sentiu em seguida foram duas mãos 

fortes repousarem sobre suas coxas. 

Era o cavalheiro. Agachado entre as pernas dela, subindo vagarosamente seu vestido para 

abrir caminho até a região já lubrificada por Joseph. Ela suspirou, Vendo assim de imaginando. 

perto, ele parecia mais jovem do que os cabelos grisalhos sugeriam. Podiam-se notar os incríveis 

olhos negros ele tinha, além de uma estrutura facial máscula, nenhuma barba ou bigode. Os 

lábios eram cheios, daqueles que se tem vontade de chupar várias e várias vezes durante um beijo. 

Ela apenas imaginou o que aqueles lábios cheios fariam entre suas pernas.

Por um momento, ela o achou familiar. Assustadoramente familiar. 

Não era o marido de sua amiga Erica Stone também grisalho, dono de belos olhos negros?

Poderia aquele homem ser Manoel Stone? 

Claro que não não seja ridícula, Jen. , 
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Ela quis olhar para ele com mais cuidado, mas o rosto voltou-se para a missão que teria pela 

frente, mais embaixo. 

Joseph fazia o tipo provocativo, mas o outro cavalheiro estava excitado demais para isso. 

Queria senti-la mais intimamente e não fez cerimônias. 

Puxou abruptamente a calcinha e Jennifer sentiu que, pela facilidade com que a peça recém-

comprada deixou seu corpo, ele a havia rasgado. No segundo seguinte, ele tinha a cabeça enfiada 

entre suas pernas. 

E no seguinte, os lábios colados nos seus. Na forma de um beijo.

O toque daquela boca foi como uma descarga no corpo de Jennifer e ela entreabriu os 

próprios lábios – desta vez os da boca – pronta para gemer alto com o que aquele homem faria ali 

embaixo. A resposta, no entanto, veio do outro. Sem aviso, Joseph virou a cabeça dela na direção 

da dele e a engolfou com a boca, despejando em seus lábios o mais maravilhoso dos beijos, 

fazendo Jennifer perder a completa noção de tempo e lugar. 

Os aplausos indicavam o final da música, mas o show no fundo do salão estava apenas 

começando. 

Com a língua, o cavalheiro de cabelos grisalhos deu voltas na mais profunda intimidade de 

Jennifer e segurou firme suas pernas, para o corpo dela não escapar. Mas para onde Jennifer iria? 

Deleitava-se com a boca de Joseph a sugar sua língua, afagando seus seios como se ela fosse sua 

propriedade. A única certeza de Jennifer era não saber mais a quem pertencia ou o que faria de 

sua vida dali para frente. Não conseguia processar um dia a mais que não fosse nos braços 

daqueles dois homens. Fossem eles quem fossem. 

A pressão nas calças de Joseph tornou-se insustentável e foi aquele um sinal para Jennifer 

liberar a fera. Com a mão perdida em suas calças, abriu o cinto, desabotoou a calça, desceu o 

zíper. Ao puxar da cueca, o pênis excitado saltou fácil para fora e ela não o deixou escapar. 

Segurou-o como sua posse e massageou-o de forma ritmada, exatamente como eles 

movimentavam-se nela. O grisalho fazia um serviço impecável no andar de baixo, chupando seu 

clitóris como se nada no mundo fosse mais importante. O fazia ao som da música romântica que 

começara a tocar após os aplausos. Já Joseph, roçava o cavanhaque em seu pescoço, antes de 

voltar a boca de encontro a dela. Ele sorriu antes de beijá-la novamente, e uma pista para o súbito 

sorriso ao pé de da boca de Jennifer só podia ser a forma como ela segurava o membro dele. 

 — Você gosta dele?  — Joseph perguntou, quase gemendo — ele certamente está 

Cristina Frentzen
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Meia-noite no Baazar

gostando de você agora... muito 

 — Eu gosto dele...  — Jennifer disse, ansiosa.

 — Ele é todo seu... Só seu... 

Jennifer sorriu com a insinuação e continuou a massagear o pênis de Joseph, mas o que o 

outro fazia entre suas pernas estava deixando-a sem ação. Colocando o suave completamente de 

lado, o cavalheiro grisalho engatou em um poderoso movimento com a língua e lábios, 

penetrando-a enquanto devorava seu clitóris. Jennifer sempre foi um pouco tradicional e não 

conhecia muitos homens que poderiam fazer um oral como aquele, mas o homem desconhecia 

limites. 

Ou Jennifer não fazia ideia de onde o prazer poderia ir. 

Provavelmente um pouco dos dois. 

Jennifer contorceu-se, gemendo realmente alto. 

Mais alto do que a música. 

Joseph a prendeu com os braços ao perceber que ela estava prestes a ter um orgasmo, e seu 

olhar encontrou o de outros frequentadores do salão. Havia um par de pessoas observando eles 

agora. 

Mas ninguém parou o que estava a fazer. 

Alheio à plateia, o cavalheiro agachado entre as pernas de Jennifer levou a língua a um 

patamar de prazer que fez a aniversariante arquear. Ela soltou um gemido forte, o qual foi 

abafado pelos lábios de Joseph colados no dela. A violência do orgasmo que começava a atingi-la 

servia de inspiração para a masturbação que ela mantinha no pênis dele, o que também deixou-o 

desconcertado de prazer. Ela tinha mãos suaves e rápidas, mas os movimentos aleatórios, 

confundidos pelo prazer que ela já não podia conter entre as pernas, fazia tudo ficar mais gostoso 

para Joseph. Ele gemeu junto com ela, boca na boca.

E agora, muitas outras pessoas estavam assistindo. 

Sem mais cerimônias, Joseph desceu a boca até os seios dela, deixando a alça do vestido 

escorregar o suficiente para que um deles ficasse exposto. 

Chupou-o, fazendo o prazer distribuir-se pelo corpo dela como um incêndio. 

O calor de fato subiu, consumiu Jennifer de uma maneira nunca sentida antes. A mão que a 

segurava na poltrona foi na direção dos cabelos loiros de Joseph, segurando a boca dele no 

mamilo dela, para que ele não parasse jamais. Tudo estava em sintonia com o que vinha de baixo 
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e quando tudo explodiu, ela quis voar daquele assento. Suas pernas permaneciam firmes nas 

mãos do cavalheiro grisalho, enlouquecendo-a ainda mais. Ela podia sentir as fagulhas de prazer 

contornando cada pedaço do seu corpo, cada nervo, cada milímetro de pele. Com a boca de 

Joseph atolada em seu seio, não havia nada que a impedisse de gritar alto e ela o fez, sem 

importar-se com o show, com as pessoas que agora olhavam para ela, com nada. 

Apenas desejou que aquele orgasmo durasse para sempre. 

E ele durou, a longevidade de um primeiro aplauso. Depois outro. 

Um longo e estimulante bater de palmas.

Todos para ela. Por ela. 

Durou o suficiente para que Jennifer se desse conta de que Loretta Steel não era mais a 

estrela da festa. 

Que o significava muito mais do que um subtítulo.ménage 

Ela o estava vivendo. , em que o cavalheiro grisalho começava a desabotoar Naquele momento

as calças, preparando para penetrá-la. 

E que  era apenas a abertura do show. aquele momento

Para mais ‘Clube de Vênus’ , curta a page no facebook

https://www.facebook.com/serieclubedevenus

Cristina Frentzen
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