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O calor da noite fez com que o sexo lhe subisse à cabeça. Sem nenhuma pressa, ela
percorreu o bosque onde ficavam as prostitutas. Vultos indistintos vinham a seu encontro.

OH!
Desculpa, moça. 

O que você 
está fazendo 

aqui?
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Ela precisava dessa lufada de ar fresco antes de sair por aí.

O 
quê?!

Você é mais 
puta que 

qualquer uma 
aqui!

Sim.

Vai pro
inferno! 

Piranha de 
quinta.

Sapata de merda, não 
sei o que está mais 

fodido, o seu rabo ou 
a sua cabeça.

Deixa pra lá, 
Julie. Essa aí tem 
cara de madame 
podre de rica.

Você não 
passa de uma 

burguesa
vadia no cio.
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É muita gentileza 
sua. Vai pro banco 

de trás,
Charlotte.

Pegou a estrada no sentido sul e saiu rasgando a noite escura.

No posto Esso, um jovem casal se aproximou do para-brisa.

O nosso carro 
quebrou. Você 
pode levar a 
gente até...

Ela disse sim antes mesmo de ouvir o nome da cidade.
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Ou uma 
mulher 
fatal.

Legal o
carro dela, 

né,
Charlotte?

É, e ela também 
pilota muito 

bem.

Como é? 
Você não 
sabe nem 
dirigir.

Vocês
fazem

muito sexo?

?
Quando eu 

me
lembro...

E como ele 
anda meio 

esquecido...

O que me
deixa

excitado é a 
novidade...
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Mas nem sempre 
se tem o que 

quer... Por que 
você está
parando?

Você faz bem 
o tipo de uma 
mulher fatal.

A Charlotte 
nunca entendeu

muito de
mulher.
Ha! Ha!

A estupidez ostensiva do homem a liberta de qualquer inibição, chega até a excitá-la.

Eu adoro
mulher... E elas 

não me
desprezam, 

sabe como é.



12

Pra você 
todas são 

putas.

Um acostamento como tantos que existem nas rodovias.

Acho que ela 
quer esticar 
um pouco as 

pernas.

Ela está 
indo pro 
meio do 
mato.

Vou
dar uma 
voltinha.

Voltinha uma 
ova. Você quer 
é trepar com 
ela, canalha.

Você não vai ficar com 
ciúme de uma puta, né?... 

Não é todo dia que a gente 
arranja uma de graça. 

Ha! Ha!
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Esse tipo de
mulher sabe 

identificar um 
homem de
verdade.

Você me
deixou

excitado pra 
valer, sabia?




