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Alice, uma mulher moderna e independente, que depois de uma grande desilus&#xe3;o amorosa,
decidiu dar uma virada radical no seu conceito de relacionamento, quando em uma noite, sozinha,
em um bar, ap&#xf3;s levar um bolo, fica surpreendida ao ouvir aquele belo esp&#xe9;cime do
g&#xea;nero masculino, Erick, dispensando uma garota na mesa ao lado, confessando ser casado,
que aquele envolvimento n&#xe3;o passou de um grande erro da parte dele, j&#xe1; que
n&#xe3;o pretendia abandonar a esposa. E no momento que a infeliz garota preterida deixou o
lugar, os olhares de Eric e de Alice se cruzaram, come&#xe7;ando um instigante flerte, que acabou
em um quarto de hotel. Para ele, era s&#xf3; mais uma breve rela&#xe7;&#xe3;o de uma noite
com mais uma mulher bonita. E ela s&#xf3; pretendia realizar a obscura fantasia de transar com
um completo estranho, sem nenhum outro tipo de envolvimento emocional ou expectativas, seria
como um tipo de vingan&#xe7;a a toda baboseira rom&#xe2;ntica que sempre idealizou. Contudo,
a qu&#xed;mica entre os dois foi intensa, despertando a vontade de se encontrarem outra vez.
Da&#xed; para frente, firmaram um pacto, eles seriam s&#xf3; dois estranhos que pretendiam ter
apenas uma rela&#xe7;&#xe3;o sensual e ardente, sem envolver emo&#xe7;&#xf5;es ou planos
para o futuro, sob r&#xed;gidas regras, a fim de manterem o anonimato a respeito das suas vidas
fora daqueles quartos de hotel e, se por acaso, se encontrassem, deveriam fingir que n&#xe3;o se
conheciam, mantendo aqueles encontros em absoluto segredo. Contudo, por uma
improv&#xe1;vel coincid&#xea;ncia, eles se depararam no mundo real de maneira inusitada.
Mesmo receosa que n&#xe3;o daria certo, continuaram com seus encontros secretos at&#xe9;
onde puderam, s&#xf3; que se tornava cada vez mais dif&#xed;cil e perigoso fingir ser indiferente
&#xe0;quele relacionamento.
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