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SINOPSE 

 

 

 

Quando a equipe de segurança de Drake Hart é contratada para encontrar 

um perseguidor, ele não tem ideia do que está na loja para ele. Contudo, o dia 

que as fotos de  Zoey Lewis aterrissam em seu colo, não há nada que ele não 

faria para salvá-la. Ele sempre foi quieto e tímido, mas vê-la muda tudo. 

Está faltando um filtro para Zoey  quando se trata de interagir com as 

pessoas. Ela está acostumada a se  perder  em seu computador e ser cuidada por 

sua irmã. Ela é uma excêntrica, e as pessoas acham difícil lidar com isso. Mas 

quando Drake Hulk-Esmaga o seu caminho em seu mundo, ela não se sente tão 

fora do lugar. 

Quando Zoey está sendo ameaçada e precisa de proteção, Drake irá  salvar 

o dia? Com um corpo como o seu, todos os sinais apontam para sim! 

 

Aviso: Ele é dono de uma empresa de segurança. Ela é um pouco nerd. É 

um tropo clássico e um receita para erótica açucarado-doce! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para todas as meninas desajeitadas que pensam que estão sozinhas. 

Você não está. 

<3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eu não preciso de um guarda-costas, —Eu xingo para o telefone, 

segurando-o entre meu ombro e ouvido como eu cavo através do meu saco de 

mensageiro procurando minhas chaves. 

—Isso não está em debate,— meu próprio assistente estoura através do 

telefone. Talvez ter minha irmã mais velha como minha assistente pessoal não foi  

a melhor ideia. Isso é uma mentira e eu sei disso. Inferno, quem estou  

enganando? Ela segura minha vida junta. Eu posso ser o cérebro deste duo, mas 

ela é muito mais organizada do que eu sou. Isto  provavelmente tem algo a ver 

com sua carreira de modelo e ter sempre  tantas coisas acontecendo em sua vida 

de uma vez. Ela tinha feito isso a partir dos sete anos até chegar aos seus vinte e 

poucos anos, quando ela se aposentou. Elle é o fim de meu caos, e eu preciso 

dela. 

Agora que eu penso sobre isso, eu não acho que eu mesma a contratei. Ela 

só invadiu o local, na forma Elle de ser, e assumiu. Não era como se ela 

precisasse  do emprego. Ela economizou o seu  dinheiro e  o meu, por sua vez, eu 

a ajudei a investir em empreendimentos que eu sabia que seriam vantajosos. 

—Grr. Onde estão essas chaves estúpidas? —Murmuro para mim mesma, 

cavando mais fundo na minha bolsa aparentemente sem fundo. 

—Bolso esquerdo dianteiro. 



 

Eu rolo meus olhos, só porque Elle não está aqui para ver isso.  Eu posso 

ouvir o tom presunçoso em sua voz. Eu chego no bolso esquerdo da frente e 

retiro minhas chaves. 

—É assustador quando você faz isso. 

—Não, o que é assustador é o perseguidor que parece estar apenas ficando 

pior .— Eu ouço a preocupação  em sua voz. Eu provavelmente estaria  da 

mesma forma se isso fosse  dirigido a ela. Mas  um perseguidor para mim só 

parece estranho. Se alguém deve ser perseguido, é ela. Algumas  das cartas que 

ela recebeu quando sua carreira de modelo estava em pleno andamento passou de 

estranho  “Como querer raspar todo seu cabelo e enviá-lo para ela” para  loucos 

homens oferecendo-lhe o mundo se casassem  com ela. Até mesmo diziam que 

não iriam fazer ela  assinar um acordo pré-nupcial. Você deveria  ver a forma 

como os homens olhavam sonhadores ao seu redor. É realmente meio 

engraçado. Como eles a seguiam  como cachorros perdidos sem cérebro. Eu  

tenho visto em primeira mão o mais inteligente dos homens ficar totalmente 

mudo em sua presença. Eu tenho trabalhado com alguns dos mais inteligentes 

homens dotados na América, mas quando Elle aparece para me entregar algo, 

eles iam de brilhantes para  incapazes de formar uma frase junta. 

Eu insiro  minha chave na porta, a giro , e o alarme do meu apartamento 

começa a tocar . Eu aperto o botão de desarme no meu chaveiro  antes de deixar 

cair as chaves de volta na minha bolsa, não no meu bolso dianteiro 

esquerdo. Apenas  um pouco de rebeldia, porque Elle não pode me ver. 

—OK. Vou encontrar com alguém. —Eu desisto tão fácil, porque 

realmente  não há muita escolha. Lutar com  Elle por  algo que ela quer é como 

lutar contra uma parede de tijolos. É melhor gastar sua energia em outro lugar. 

Eu lanço o bloqueio de volta no lugar e por sua vez, batendo em um muro 

de concreto de um homem. 



 

—Bom, ele já está lá—, ouço Elle dizer quando meus olhos viajam para 

cima e até uma extensão infinita de peito. Subindo, subindo, subindo, até que 

meus olhos finalmente pousam  em um rosto duro com um mandíbula apertada. 

Eu tiro  meu cabelo para fora do meu rosto, tentando obter um melhor 

olhar dele. Jesus. Ele é gostoso na forma oh- meu- Deus- que- podia- me esmagar 

no caminho. Espera, está quente? 

É então eu percebo que ele tem as mãos fechadas sobre os meus ombros, 

me segurando no lugar. 

Eu provavelmente teria caído  na minha bunda tão duro quando eu esbarrei 

nele se ele não tivesse me agarrado. Meu corpo pressiona contra o dele, e eu 

assisto suas narinas quando ele toma uma profunda respiração, como se ele 

estivesse me inspirando. 

Seus braços me soltam , e uma mão vai para os óculos no meio do rosto, 

arrumando-os . 

—Do que ele é feito? Concreto e sexo? —Eu sussurro no telefone como se 

o homem na minha frente não pudesse me ouvir. Ele tem as palavras —Hart 

Segurança— no peito. Eu vejo  como ele dá dois passos para trás de mim. 

—Ele é quente?— Minha irmã pergunta, parecendo ter se animado  com 

as minhas palavras. 

—Quente é dizer o mínimo. 

O homem na minha frente estreita os olhos e eles viajam pelo meu 

corpo. Sou baixa, com muitas curvas, e pela primeira vez na minha vida, gostaria 

de saber se um homem gosta do que vê quando ele olha para mim. Minha irmã 

sempre recebe a atenção do sexo masculino. Isto não é novo para mim, nem me 

incomoda. É o que é. 



 

É como ele sempre foi. Ela é alta, loira, e tem os olhos mais azuis. Ela 

também é magra como o inferno, mesmo que ela poderia me comer. Eu sou o 

completo oposto. 

Baixa, muitas curvas, com cabelos e olhos castanhos. Eu costumo me 

misturar. Eu realmente gosto disso desde que eu não sou a melhor 

conversadora. Eu tenho esse problema que eu não tenho  filtro entre a boca e o 

meu cérebro, o que parece fazer os outros desconfortáveis. Eu vi Elle encolher na 

ocasião por  coisas que saiu da minha boca. Não me incomoda como parece  

fazer com todos os outros, apesar de tudo. 

Assim como Sr. Sexy aqui, que já deu alguns passos para trás de mim. 

—Uau. Ele tem que ser incrível. Eu não acho que eu já ouvi você chamar 

alguém quente. 

Meu estômago vibra com suas palavras. Elas soam verdadeiras. Não, eu 

não acho que eu posso recordar um momento em que eu pensei que um homem 

era quente. Simétrico, talvez, mas ele definitivamente não é isso. Seu nariz 

parece que foi quebrado uma ou duas vezes e ele tem uma pequena cicatriz 

atravessando sua bochecha direita. 

Eu me pergunto se ele tem mais. Dou um passo em direção a ele, 

perguntando se ele vai me deixar ver. 

Eu não tenho ideia por que eu tenho a necessidade de saber se ele tem 

mais. Não faz sentido. Eu sempre tenho uma razão para fazer e pensar sobre  as 

coisas . 

—Você tem mais cicatrizes? Posso vê-las? 

E  ouço sua ingestão de ar e, em seguida, Elle explode em risos. 

—Você acabou de dizer que gostaria que ele ficasse nu?— Elle diz através 

do riso. 



 

O homem na minha frente cerra os punhos, e me pergunto se este é mais 

um daqueles momentos em que eu estou fazendo alguém desconfortável 

novamente. 

—Eu ...— Eu paro para pensar nisso por um segundo. Eu não penso que 

ele tenha que se  despir para eu ver mais dele, mas agora eu gosto da ideia. Eu 

lambo meus lábios. 

—Deixe-me falar com ele,— Elle diz, ainda rindo. 

Eu aperto o telefone na minha mão por um segundo antes de  tirá-lo do 

meu ouvido. Eu estou grata por ela não estar aqui em pessoa, e eu imediatamente 

me sinto culpada por esse pensamento. Eu amo minha irmã, mas a ideia  dela 

obter a atenção deste homem, um homem que eu nem sequer conheço, me 

incomoda. Isso não pode ser normal. 

Eu clico no  viva voz e a deixo saber que ela pode falar. 

—Sr. Hart, é Elle. Falamos ao telefone esta manhã. Eu só queria  

agradecer novamente por fazer o trabalho pessoalmente e não entregá-lo a outra 

pessoa. Me disseram que você é o melhor.  

—Senhora. Barber, a segurança aqui é uma merda. Eu entrei e passei pelos 

alarmes completamente despercebido. O porteiro nem sequer me deu uma 

segunda olhada. — Seus olhos encontram os meus novamente pela primeira vez 

desde que eu estive colada ao seu corpo. —Além disso, a sua irmã parece não ter 

nenhuma porra de  problema com um homem que nem sequer sabe que está na  

sua casa.  

O último pedaço  sai em um grito e faz meus olhos se arregalarem. 

—Eu vou chamá-la de volta.— Eu clico no botão encerrar  na tela do 

telefone antes de estreitar meus olhos para o Sr. Homem- Hulk ali. Onde  o Hulk 

fica verde e fica todo gigante, esse cara parece ficar  todo vermelho e parece 

ainda maior. 



 

—Escuta aqui, Hulk. Você pode levar seu corpo incrível e desocupar a 

minha casa. Eu não vou precisar de seus serviços.  

Meu rosto aquece um pouco com  a palavra “serviços” 

Ele dá dois passos em minha direção, ficando no  meu espaço, um espaço 

que parecia que ele não queria ser parte a um pequeno tempo atrás. Ele se abaixa, 

então estamos cara a cara. 

—Desculpe, Cupcake.  Contrato assinado. Você é minha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inclinando-me para ela, eu sinto o cheiro doce de açúcar. Ela cheira como 

bolos, e isso me da água na boca. Eu me pergunto se ela tem um gosto tão bom 

como ela cheira. Estou  chateado que eu não posso manter o pensamento fora da  

minha cabeça enquanto eu tento me concentrar na situação. 

Elle Barber enviou um e-mail para nós no início desta semana solicitando 

segurança para sua irmã. 

Eu nunca tinha ouvido falar dela, mas, aparentemente, dois dos caras que 

trabalham para mim tinham, e eles me avisaram  de imediato que eles gostariam 

de assumir o caso. Meu parceiro, Daniel Pinkoski aka Pink, estava no escuro 

como eu. Mas depois que um dos caras a pesquisou  para nós, eu acho que Pink 

pode ter engolido a língua. Ele não disse uma palavra maldita desde que viu a 

foto dela, e eu estou começando a me perguntar se ele está em estado de choque. 

Ver Elle não faz nada para mim. Eu estava mais preocupado sobre por que 

ela achava que sua irmã precisava de segurança e não ela. Afinal, Elle é a ex-

modelo famosa. Eu não sei por que as modelos têm que ser tão magras. Me deem  

uma menina  grande, cheia de curvas, e eu sou um homem feliz. Quero uma 

mulher com um pedaço pequeno para ela. Alguma coisa suave para eu me 

aconchegar, não que eu já aconcheguei em   uma mulher antes. Mas talvez eu 

estou apenas descrevendo Zoey, porque desde que eu coloquei os olhos em sua 



 

foto, ela é a única coisa que eu tenho sido capaz de ver, e os pensamentos dela 

em minha cama em cima de mim  enquanto eu corria minhas mãos sobre ela. 

Elle enviou um pacote de informações, incluindo uma imagem de 

Zoey. No segundo em que eu a vi, sabia que este  caso não era para ninguém 

além de mim. Fodidamente linda era tudo o que eu poderia pensar. Levei uns 

bons dez minutos olhando com a foto dela antes de passar para o que mais estava 

no arquivo. E-mails e screenshots (significa imagens, fotos, captura de imagens) 

de textos de assédio, várias queixas apresentadas para o departamento de polícia 

afirmando que seu  apartamento tinha sido arrombado  mas nada havia sido  

roubado, relatórios detalhando relatos de comportamento assediador mas com 

nenhuma outra testemunha para dar mais detalhes.  

O que me preocupou mais foi o medo que eu podia ouvir na voz de Elle 

quando ela me disse o que estava acontecendo. Ela está com medo por  sua irmã, 

e eu não a culpo. O perseguidor estava ficando mais agressivo. Em um primeiro  

olhar parecia  como bullying on-line, que eu penso que talvez  possa  estar ligado 

a obtenção de informações sobre algo que  Zoey estava trabalhando e  começou a 

se transformar em uma obsessão para quem estava fazendo isso. Eu tinha visto 

isso antes, e coisas como esta nunca acabam bem, mas eu não vou deixar que seja 

o caso aqui. Eu vou fazer o que for preciso para manter Zoey segura, e pelo que 

sua irmã disse, vai ser uma luta para Zoey concordar com quaisquer planos que 

eu possa ter. 

Eu estive com o departamento de polícia de Dallas em investigações por 

cinco anos antes de me unir a  sua equipe da SWAT. Depois de uma apreensão  

de drogas uma noite, quando eu levei uma bala no meu joelho, eu fui  

permanentemente desligado da força. Eu fui capaz de receber de volta cerca de 

setenta e cinco por cento do uso de minha perna, mas não foi o suficiente para me 

deixarem voltar para a equipe. Então eu comecei uma empresa de segurança com 



 

alguns amigos, e ela vem crescendo. Os caras da força enviam um monte de 

negócios no meu caminho, e nós pegamos casos particulares quando podemos. 

Depois que eu falei com Elle no telefone, eu deixei ela saber que eu iria 

lidar pessoalmente com o caso e me certificar de que Zoey tenha o tratamento 

completo. Ela ia viver sob proteção de guarda-costas até eu  pegar o 

perseguidor. Eu não iria sair do seu lado até o encerramento da situação. Não era 

suficiente que eu  garantisse  que ele fosse embora. Eu precisava garantir que isso 

nunca aconteceria  novamente. Por alguma razão, só de olhar para  foto dela me 

fez sentir protetor em torno  dela. O pensamento de qualquer coisa acontecer  

com ela faz o meu sangue correr frio. 

Felizmente, eu não tenho nada me impedindo de ficar com Zoey por 

quanto tempo isto levar. Eu sempre fui uma espécie de solitário. Meu pai 

abandonou eu e minha mãe quando eu era pequeno, e minha mãe morreu há dois 

anos de um ataque cardíaco. Ela bebia  como um peixe e fumava como uma 

chaminé, mas foi rápido quando ela passou, felizmente. 

A única família que tenho agora é meu menino Pink, mas ele vem de uma 

grande família alemã que está sempre fazendo-o comer, e eu tento não me meter 

em seu negócio. Eu sei que ele apenas quer que eu me junte à diversão com eles, 

mas sem  nunca ter tido  realmente muito de uma família, eu sempre me sinto um 

pouco estranho e não sei o que fazer comigo mesmo quando estou perto deles. É 

melhor se ele só vai lá fazer a sua coisa de família e  nós  vamos embora depois. 

Entrar no apartamento de Zoey foi a porra de uma piada. O porteiro estava 

dormindo no balcão quando eu passei, apenas se agitando um pouco quando a 

campainha disparou.Chegar ao seu apartamento e ignorar  a segurança foi tão 

fácil. 



 

O sistema não é ruim, mas colocar quatro zeros como o código de acesso 

não é inteligente. Para toda esta conversa sobre essa garota ser um gênio, ela não 

parece pensar muito. 

—Cupcake? O que isso significa? 

Ela não vacila com as minhas palavras. Em vez disso, ela tenta se 

aproximar de mim. Este  pintinho  parece inocente demais para dar em cima de 

mim? Qual é o seu motivo? Eu estreito os olhos para ela. 

—Isso significa que eu estou aqui como seu guarda-costas contratado, o 

que também significa que eu vou ficar aqui. Meu nome é Drake Hart, e eu sou 

responsável pela sua segurança. —Eu faço minhas palavras firmes, não deixando 

nenhum argumento  

 Sua irmã disse que pode ser difícil fazer Zoey concordar com  segurança, 

e normalmente eu não pegaria um caso como esse. Eu não quero estar 

perseguindo alguém que não quer os nossos serviços, mas com ela, eu me 

encontrei fazendo uma exceção. A necessidade de ter certeza que ela está segura  

me deixa  duro. Eu não posso deixar  que alguém a machuque  É claro que ela 

precisa de alguém para cuidar dela e eu vou certificar-me de que a pessoa seja 

eu.  

—Quer me mostrar o seu quarto de hóspedes? 

—Você não vai dormir comigo?— Diz ela, inclinando a cabeça para o 

lado, ainda olhando para mim. 

Meu pau ficou duro no segundo que ela entrou pela porta, mas eu juro por 

Deus, eu só estourei um botão do meu jeans. A maldita coisa vai arrebentar a 

qualquer momento se ela continuar falando assim comigo. Foda-se, ir para  a sua 

cama com ela ... Eu me pergunto se seu travesseiro cheira tão bem como ela. 

Olhando em seus olhos, não vejo sedução ou coisa escondida. Ela 

realmente pensa que eu deveria dormir com ela.  



 

—E por que eu faria isso?— Eu quase sufoco antes de tomar uma 

respiração profunda, tentando me puxar de volta. 

—Se você está aqui para me proteger, dia e noite, o local mais próximo 

para fazer isso é do meu lado. Você poderia me mostrar suas cicatrizes então.  

Ela olha para baixo no meu rosto e passa para o meu corpo sem pedir 

desculpas, e eu estou novamente atordoado por sua conversa. Que porra é 

essa? Como é que esta deusa curvilínea não tem um anel em seu dedo? Seguindo 

sua liderança, eu vou para isso. 

—Por que não está casada? 

—Eu nunca encontrei ninguém com quem eu queria testar a relação 

sexual.— Suas palavras são simples e diretas ao ponto. Quase como se  eu 

devesse  saber disso. 

Alguém poderia entrar e bater-me com uma pena agora. Esta menina está 

me dizendo que está intacta? Jesus Cristo. 

—Você é sempre tão direta? —Eu peço para ver o que ela diz. Parece que 

ela gosta da verdade. 

Sem enrolação em torno das coisas. 

—Eu acho. A maioria das pessoas odeia. Eu digo o que penso. Eu acho 

que minha mente funciona um pouco diferente da maioria. Eu acho que eu sinto 

muito se eu ofendi você. Mas eu não vejo porque. Eu apenas respondi suas 

perguntas.  

Sinto-me sorrir um pouco, e eu solto um suspiro.  

—Não. Eu gosto disso. Corta a besteira.— 

 

 

 



 

 

 

Eu apenas o encaro enquanto  debato minhas opções. Todo mundo parece 

pensar que eu preciso  de segurança, mas eu simplesmente não consigo envolver 

minha mente em torno de alguém me perseguindo. 

—Eu não tenho certeza que tudo isso é necessário.— 

Seus olhos verdes estreitam  em mim, o meio sorriso caindo de seu 

rosto. Talvez ele não goste de mim cortando a besteira tanto quanto ele pensava. 

—Eu estou em pé no meio do seu apartamento, e você nem gritou. Isto é, 

apesar de você saber que alguém está perseguindo você. Eu poderia ter sido esse 

alguém. Porra. Eu posso ser esse alguém. 

Eu bufo e reviro os olhos. 

—Tudo bem, Homem-Hulk. Eu dou um tapinha em seu peito antes de 

descansar a minha mão lá. Eu começo a esfregar. Eu só queria dar um tapinha 

rápido, mas agora eu não consigo retirar a minha mão. Eu gosto da sensação 

dele. Eu não acho que eu já gostei da sensação de um homem antes. Eu não acho 

que eu já tive o desejo de tocar um antes. 

Uma vez eu deixei  um  CEO de alguma empresa com quem  eu estava 

trabalhando me beijar. Foi pegajoso e estranho e eu não tinha tido o desejo de 



 

experimentar novamente. Eu só fiz isso uma vez antes porque eu queria ver como  

seria beijar. Por que tantas pessoas sempre sentem  a necessidade de fazê-lo. 

—Você acha que eu não poderia te machucar?— Ele agarra meu pulso, 

puxando-o para longe de sua peito. A ação me faz franzir o cenho. Oh, eu sei que 

ele poderia me machucar, mas alguém como ele nunca iria me perseguir. Isso só 

não fazia sentido para mim. Se qualquer coisa acontecer, eu ia acabar 

perseguindo ele. 

—Oh, eu tenho certeza que você poderia me esmagar Hulk — Agora que 

eu não estou tocando ele, eu levo minha outra mão até o seu  peito e continuo 

fazendo o que eu fazia antes, mas ele agarra este pulso também. 

—Então por que você não está preocupada?— Suas palavras são duras e 

cheias de raiva. Tão diferente do aperto temporário que ele tem no meu pulso. Eu 

poderia facilmente me afastar com um bom puxão. 

Talvez. 

—Alguém como você não iria me perseguir. Talvez minha irmã. Na 

verdade, não vejo ninguém me perseguindo. Deve  ser alguma confusão .  

Ele dá um pequeno puxão no meu pulso, e eu caio sobre ele, ofegante 

quando eu sinto  sua ereção pressionada  em mim. 

—Você está duro.— As palavras disparam  direto  para fora da minha 

boca como sempre fazem. Eu me empurro ainda mais para ele, querendo senti-lo 

mais. 

—Merda—, ele resmunga antes de pisar para trás e me liberar. Ele começa 

a andar para trás e para frente me fazendo lembrar um leão enjaulado no 

zoológico querendo sair. Eu claramente o deixei  desconfortável, e por algum 

motivo isso me deixa desconfortável. 

Normalmente eu não ligo para o que as pessoas pensam sobre as coisas 

que saem da minha boca. 



 

—Talvez você deva apenas proteger a minha irmã. Eu tenho certeza ... —

Minhas palavras param  quando ele para de andar para frente e para trás e seus 

olhos bloqueiam  em mim. 

—Já coloquei alguém sobre ela. 

—Então você concorda que é ela que precisa de proteção?— Eu odeio que 

eu estava certa. Primeiro, eu não gosto da ideia de minha irmã estar em perigo e 

segundo, minha mente continua indo de volta a ele me espetando como Frodo 

para o ringue. 

—Não. Eu estou cem por cento certo  que alguém quer você, e eles vão 

usar qualquer coisa para chegar até você.  

—Eu só não entendo.— Eu balanço minha cabeça. 

—Não há nada para entender. Apenas nos deixe  fazer o nosso trabalho e 

nós vamos encontrar o idiota. E nós vamos manter vocês duas seguras nesse 

meio tempo.  

Eu deixo cair a minha bolsa no chão e respiro fundo. Minha mente parece 

estar indo para baixo de um túnel sem fim de quem e porquês. Eu só não consigo 

compreender qualquer coisa. 

Eu sinto  um dedo levantar meu queixo e me vejo olhando para ele. Meus 

óculos deslizam para trás no meu nariz. Eu nem mesmo o ouvi chegar perto de 

mim . 

—Eu posso proteger vocês duas. Sua irmã também. Eu sei que isto vai 

fazer ambas se sentirem melhor sabendo que você está segura. O que isto  pode 

machucar? Você nem vai perceber que eu estou por perto. — 

—Isso é altamente improvável. Você é extremamente grande e parecido 

com um deus do sexo masculino. 



 

—Você não pode dizer merdas assim para mim.— Ele passa a mão pelo 

cabelo como se eu o tivesse  deixando desconfortável. Tanto para cortar o papo 

furado. 

—Desculpa. Eu... 

Sua boca atinge a minha, cortando minhas palavras. Por um momento, eu 

ainda não sei o que acaba de acontecer. Eu pensei que eu o havia irritado. Eu 

cavo meus dedos em sua camisa como ele continua chegando para a minha 

boca. Quando eu sinto  suas mãos irem para a minha bunda, eu suspiro. Ele pega 

a abertura e empurra sua língua em minha boca. 

Deixo meus olhos fecharem enquanto ele devora minha boca. Isso não é 

nada como o beijo que eu tive antes. Eu empurro a minha língua em sua boca, 

imitando seus movimentos, perguntando se eu estou fazendo ele sentir  o que ele 

está me fazendo sentir. 

Meu corpo sente como eu estou zumbido. Algo dentro de mim está vindo 

à vida. Eu empurro ainda mais para ele, querendo estar mais perto. Eu aprofundo 

o beijo. Ele chega para puxar para trás, mas eu embrulho as mãos em volta do 

seu pescoço, nem mesmo percebendo que eu estou no  nível de seus  olhos e que 

meus pés não estão mais no chão quando eu o puxo  de volta para mim. 

Eu me movo  contra ele, precisando de  atrito. Seu pênis esta emparelhado 

contra o meu núcleo, e eu movo meus quadris contra ele, levando o que eu 

quero. O que eu preciso. Todo o resto é esquecido, minha mente simplesmente 

desliga. 

Ele rosna em minha boca, e eu juro que o som vibra através de todo o meu 

corpo e vai direto para onde eu preciso dele. Meu corpo explode. Um gemido cai 

dos meus lábios quando eu finalmente quebro o beijo. Eu deixo a minha cabeça  

cair para trás e desfruto das  sensações balançando por todo o meu corpo. Eu 

sinto que estou flutuando. 



 

Quando eu finalmente volto para baixo, eu percebo como eu estou. Minhas 

pernas estão envolvidas em torno de sua cintura e eu de alguma forma acabei de 

costas para uma parede. Sinto sua língua sair e lamber meu pescoço, fazendo 

meu corpo estremecer. 

—Eu quero fazer isso de novo—, eu digo preguiçosamente. Eu acho que 

eu poderia fazer isso uma e outra vez. 

—Seu lugar não é seguro. Venha para o meu e eu vou fazê-lo uma e outra 

vez . 

—Humm ,— é tudo o que eu digo. Eu provavelmente iria a qualquer lugar 

que ele me pedisse no momento. 

—Puta merda. 

Eu rolo minha cabeça para o lado e vejo a minha irmã de pé na porta. Um 

homem está ao lado dela com um olhar chocado  no rosto, refletindo  a expressão 

de Elle. 

Eu estou supondo que é o seu  guarda. 

—Eu estou mantendo este,— eu digo, fechando meus braços em torno 

dele, não querendo fazer um negócio . 

—Foda-se—, Hart diz, colocando-me no chão. Eu infelizmente deixo 

meus braços caírem do  seu pescoço. 

Ele dá um passo em frente de mim, bloqueando minha visão da minha 

irmã e do outro homem. 

—Eu não acho que você deva ser seu guarda, Hart— Eu ouço o outro 

homem dizer. As palavras dele fazem meu coração cair. 

—Eu estou indo morar com ele—, retruco, aparecendo a cabeça para fora  

de trás dele. Elle ri. Ambos os homens simplesmente nos ignoram . 



 

—Foda-se—, Hart diz de novo, como se fosse a única palavra que sabe no 

momento. Ele passa as mãos pelo seu cabelo novamente. Deve ser algo que ele 

faz quando está frustrado. 

—Podemos obter Kent para protegê-la—, o outro homem diz, me fazendo 

fazer cara feia para ele. 

—Não—, Hart morde de volta, finalmente, nos dando outra palavra além 

de foda-se  —Eu tenho sob controle —, diz ele antes de olhar para mim. —Vá 

arrumar suas coisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Como eu não ouvi ninguém se deslocando atrás de nós? Eu estou me 

chutando por ter estado tão perdido em nosso beijo que eu não tinha a menor 

ideia sobre o que estava acontecendo ao nosso redor. 

Beijo. Parece uma pequena palavra para o que aconteceu.  A doce Zoey 

esfregou seu corpo contra o meu e desceu sobre ele. Ela me usou para seu prazer, 

e foda-se  se não foi a coisa mais quente que eu já fiz na minha vida. Transar a 

seco contra uma parede foi melhor do que qualquer coisa que eu já fiz, e tudo o 

que posso pensar é quão bom vai ser quando eu estiver dentro dela. 

Não. 

Eu tenho que me distanciar. Eu não posso ficar distraído novamente. Sua 

proteção precisa ser minha prioridade número um. Quando os seus lábios 

bateram nos meus, eu estava perdido para tudo ao meu  redor. Tão longe que eu 

não percebi o meu parceiro ou Elle em pé na porta. 

O que esta acontecendo comigo? Eu nunca fui esse tipo de gente! O 

segundo  em que eu vi a foto dela eu era um caso perdido, e agora, tendo provado 

seus lábios doces, eu não sei se  eu posso ficar longe dela. É justamente por isso  

que eu deveria. Ela precisa ser protegida, e eu, obviamente, não posso fazer isso 

enquanto estiver com ela. 



 

—Talvez você esteja certo,— murmuro quando eu vejo Zoey sair da sala. 

—Pelo que eu vi, eu acho que você tem isso coberto, diz Elle. Eu olho e 

assisto  enquanto ela cruza os braços sobre o peito e me dá um sorriso.  

—Eu acho que a maioria das pessoas ficaria ofendido em entrar e 

encontrar esta situação, mas eu nunca tinha visto ela ter esta reação a alguém. —

Ela ergue a cabeça para o lado e sorri para mim. —Você deve ser bastante para 

pegar .  

Pink solta um rosnado baixo em sua garganta, e eu olho para encontrar ele 

com um olhar irritado. Elle parece sentir isso também. Ela olha para ele e um 

corar se arrasta através de suas bochechas. 

—Eu acho que vou ajudar a minha irmã  a arrumar suas coisas—, diz ela, 

caminhando para fora da sala. Eu vejo  Pink tentar dar um passo em direção a 

ela, mas ele mantém-se para trás, ficando na frente do condomínio comigo. 

—O que diabos aconteceu?— 

Eu me viro para olhar Pink, sem saber como responder. Esfregando a parte 

de trás do meu pescoço, eu tento aliviar um pouco da tensão. Como  eu posso 

começar a explicar o que está acontecendo? 

—Eu só ...— Eu tento pensar na palavra certa, mas nada está chegando. 

—Reagiu—, ele acaba por mim, e isso é a verdade. 

Eu nunca parei para pensar sobre o que eu estava fazendo ou quais seriam 

as consequências. Foi pura necessidade e desejo que me levou a ela, contra ela. 

Uma fúria de desejo interior além de qualquer coisa que eu já senti me empurrou 

além do ponto de razão e sanidade. 

—Sim.— A palavra deixa meus lábios como uma maldição. 

—Você precisa de mim para intervir? Chamar alguém? Eu vou ser 

honesto, Hart. Olhando para você agora, eu não sei quem estaria disposto  de 



 

bom grado a atravessar você. Você olha como você estivesse a ponto de rasgar 

um caminhão. 

Pink se aproxima e se inclina contra o balcão na área da cozinha. Ele tenta  

deslisar sobre isso, mas eu posso ver que ele está movendo sua linha de visão 

para o quarto para assistir as mulheres lá atrás. Eu sei porque eu tenho feito a 

mesma coisa. 

—Eu vou buscá-la junto. Eu não quero mais ninguém sobre isso. —Eu 

sinto meu punho apertar. Eu sei que não posso lidar com a outra opção de ter 

alguém tão perto dela. 

—Se isso faz você se sentir melhor, nós tipo escapamos . 

Pink sorri para mim e me dá uma piscadela. Bastardo é quase tão tranquilo 

como eu. Ele é provavelmente a única pessoa no planeta que poderia deslocar-se 

sobre mim, então eu não me sinto  mau como eu fiz antes. 

—Você está bem em ficar com Elle? Eu gostaria que nós dois 

permanecêssemos nas instalações ou que elas fiquem com a gente até que isso 

seja cuidado. 

Ele me dá um olhar duro e rápido e acena.  

—Eu tenho seu cuidado. 

—Eu configurei um vídeo de vigilância fora deste prédio e dentro do 

apartamento. Se o perseguidor tentar voltar, eu vou  ver.  

—Bom. Eu tenho tudo configurado no lugar de Elle. Estou disposto a dar-

lhe uma noite ou duas lá antes de eu oferecer para movê-la. Uma vez que a 

ameaça não foi dirigida a ela,  eu estar lá pode ser apenas precaução, —Pink diz, 

tentando olhar mais longe no corredor. 

Esperamos em silêncio por mais alguns momentos antes de Elle fazer o 

seu caminho até a sala até nós.  



 

—Eu acho que você pode precisar falar com Zoey sobre o que a palavra— 

essencial — realmente significa. —Ela me dá uma piscadela e caminha por nós, 

indo para a porta da frente. 

—Você vem?— Ela se vira para olhar Pink, olhando-o de cima a baixo. 

—Deus, eu espero que sim—, ele sussurra, alto o suficiente apenas para eu 

ouvir, ele empurra longe do balcão e faz o seu caminho até a porta da frente com 

Elle. 

Concordo com a cabeça para os dois antes de ir encontrar Zoey. —Eu vou 

checar regularmente ambos. Sem silêncio de rádio. Não importa o que. 

 Entendido?— 

—Sim, senhor, — Pink me responde como Elle dá uma saudação. Eles 

saem da porta, ela rindo e ele revirando os olhos. Eu odeio dizer isso, mas ele 

pode ter as mãos cheias com  aquela uma. 

Falando em mãos cheias. 

Eu tenho que parar essa linha de pensamento antes de eu chegar a 

Zoey. Estou aqui para protegê-la, e eu não posso fazer isso se eu estiver 

distraído. Talvez quando chegar ao meu lugar, eu posso me  masturbar no 

banheiro rápido e cuidar dessa dor. Eu só vou  ter que pensar nela se esfregando  

contra mim e eu vou estar gozando em segundos. 

Ajusto meu pau enquanto eu ando pelo corredor para o quarto dela. 

Eu já estive lá antes. Eu fiz uma varredura quando cheguei no 

apartamento. 

É muito parecido com o resto do seu lugar. Paredes nuas, roupas de cama 

simples, e nada pessoal em qualquer lugar, exceto a foto dela e de sua irmã ao 

lado da cama. Cada quarto é extremamente arrumado, com exceção de seu 

escritório. Zoey é um minimalista, sem bugigangas ou desordem. Mas eu tive que 

rir ao entrar em seu escritório. Tenho certeza que ela considera caos organizado, 



 

mas para alguém que trabalha on-line em noventa por cento de seu tempo, seu 

escritório é realmente onde ela mora. Talvez se ela se aventurasse  mais para 

fora, o resto da casa iria refletir o mesmo caos de seu escritório, sua cama mal 

demonstra que alguém dorme aqui. 

Vejo-a ao lado da cama enchendo três malas enormes até a borda. 

—Cupcake, eu não me importo que você traga um monte de coisas, mas 

acho que a árvore de Natal pode ficar. 

Ela faz uma pausa e olha para mim, uma guirlanda de Natal em suas 

mãos.  

—Oh. 

O olhar triste atravessa seu rosto, e eu sinto uma dor no meu peito. Eu 

estou ao seu lado em segundos, segurando seu rosto em minhas mãos enquanto 

ela deixa cair  a coroa de flores no chão. 

—Não faça essa cara. Eu sinto muito. Eu só quis dizer que isso é uma 

viagem rápida para a minha casa. Você pode trazer o que quiser. Eu posso voltar 

para todas as suas coisas  amanhã ou no  próximo dia. Eu só preciso que você 

faça uma mochila para esta noite . 

Ela sorri muito grande, imediatamente deixando de lado a tristeza, 

entendendo o que eu quis dizer. Eu tenho que me lembrar que ela leva tudo no 

sentido mais literal. 

—OK. Portanto, apenas um par de coisas. Eu posso fazer isso.— 

—Perfeito.— 

Eu a ajudo a arrumar um par de mudas de roupa, e eu pego  as coisas dela 

do banheiro  antes de entrar em seu escritório para ver o que ela precisa de lá. Ela 

empacota seu laptop e mais um saco cheio de arquivos. Eu não tenho ideia o que 

são, mas eles parecem importantes o suficiente para ela trazer. Vou perguntar a 

ela sobre eles mais tarde. Agora mesmo estou me concentrando   em mantê-la 



 

segura, e isso significa em tirá-la daqui e levá-la ao meu lugar. Não há lugar mais 

seguro do que onde eu moro. 

—Ok, cara grande. Eu acho que estou pronta.  

Eu olho para baixo e tento não rir. Ela ainda está segurando a coroa de 

Natal sob seu braço, mas não me atrevo a dizer uma palavra. Se ela quer trazer 

toda a sua maldita casa, ela pode. Parece estranho e fora do comum, mas eu acho 

sua  estranheza adorável, e sua abordagem honesta para isso é refrescante. Eu 

acho que a maioria das pessoas estaria com medo de um perseguidor, mas Zoey 

parece levá-la em seu passo. 

—Depois de você, Cupcake.— 

Para minha surpresa, ela estende a mão e aperta minha bunda quando ela 

passa por mim.. 

—Basta saber o que senti. OK, vamos lá.— 

Sorrindo e balançando a cabeça, eu pego suas malas. Isso vai ser 

interessante, para dizer o mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

— Uau, eu amei este lugar. —Eu olho em volta da casa de Drake em 

reverência. Tudo é inundado em cores profundas, ricas, a tornando quente e 

acolhedora, nada como o meu apartamento. 

—Obrigado.— Eu olho para ele e vejo um pouco de rosa tingir seu 

rosto. Deus, ele é tão bonito. Meus olhos voltam para a cicatriz em sua 

bochecha. Eu não consigo manter meus olhos longe disto. Eu não conseguia  

parar de olhar para ele todo o caminho até aqui. Eu não tenho ideia do que ele 

tem, mas pela primeira vez na minha vida, estou totalmente fascinada por um 

homem. Ele me faz sentir coisas que eu nunca senti antes, e eu gosto desses 

sentimentos. Quero mantê-los. Eles me fazem sentir mais parecida com todos os 

outros. Talvez foi o orgasmo alucinante que ele me deu. Ele é algo que eu quero 

estar recebendo mais. 

—Isto parece como uma casa. A minha é um pouco ... —Eu coço meu 

nariz enquanto eu tento pensar em um palavra. —Fria— 

—Eu queria que fosse caseiro, — diz ele, usando minha própria 

palavra. Posso dizer que há mais lá. Que ele colocou um grande esforço para 

fazer o seu lugar parecer quente e acolhedor. Parece importante para ele. 



 

—Tem certeza de que você quer que eu viva aqui com você? Vou destruir 

este lugar. —Eu deixo cair a mochila do meu ombro, e quando ela bate no chão, 

eu ouço algumas coisas se espalhando, fazendo  as minhas palavras se tornarem 

verdadeiras. —Eu sou  meio bagunceira. É por isso que eu tento não ter um 

monte de coisas. Simples parece funcionar melhor para mim.  

O canto da boca levanta  com as minhas palavras.  

—Eu acho que nada sobre você é simples. E eu acho que eu posso lidar 

com você. —Ele me olha , seus olhos vagando sobre mim. Eu não acho que nós 

estamos falando sobre como lidar com as mesmas coisas. 

Eu tento  esclarecer.  

—Estou falando sério! Minha irmã é uma pura aberração. Ela não vai 

mesmo viver comigo e ela me ama. Quando me mudei para meu próprio lugar, 

eu tive a certeza que eu não tinha muita coisa e tento apenas  manter as coisas no 

meu escritório e no meu quarto, lugares que eu posso fechar a porta quando as 

pessoas se aproximam . 

Eu olho em volta de seu lugar e vejo que tudo parece quente e acolhedor,  

não, parece limpo. Estive aqui dois segundos e eu já fiz uma bagunça. 

—Eu meio que gosto da ideia de ver suas coisas por todo o meu lugar.— 

Ele se abaixa e pega a minha mochila caída e guarda as coisas que eu deixei cair 

fora . 

—Isso não faz muito sentido.— Ele gosta da ideia de eu ir toda diabo da 

Tasmânia em seu lugar? 

—Vamos, eu vou lhe mostrar o seu quarto. 

Ele começa a ir por um corredor, e eu o sigo  tentando absorver tudo. 

—Eu vou ficar no seu quarto, certo?— 



 

Eu paro de me mover quando colido com suas costas. Eu estava muito 

ocupada olhando em volta da sua casa para prestar atenção por onde eu estava 

andando. 

—Eu tenho que protegê-la, Cupcake. Eu não tenho certeza o quão bem eu 

posso fazer isso com você na minha cama.  

—Mas eu estou me mudando e você disse que me daria mais orgasmos—, 

eu protesto, não entendendo. Faz sentido nós dormimos juntos. Eu posso ser nova  

nisso de coisas de sexo, mas eu tenho certeza que a maior parte dele vai para 

baixo durante a noite. Na cama. Espero que não tenhamos que  esperar o sol se 

por, porque eu meio quero fazer isso agora, se é qualquer coisa como o que ele 

fez para mim contra a parede. 

—Mudando-se .— Ele diz  as palavras como se  ele não as entendesse. 

—Eu pensei que você disse que eu estava hospedada com você. Que você 

gostaria de enviar alguém para obter o resto das minhas coisas. Vou ter que ver 

sobre quebrar meu contrato, mas eu tenho certeza que isto pode ser feito para a 

quantidade certa de dinheiro. E Elle diz que eu tenho muito dinheiro que  por isso 

não há preocupações. —Elle lida com as minhas contas. Eu não presto atenção ao 

dinheiro. Eu sei como investir bem, mas eu realmente não vejo o dólar 

baixo. Acho que é porque eu realmente não tive que fazer. Quando as pessoas 

procuram  pelos meus serviços, ela sempre lidam com  custos e pagamentos. Eu 

só deslizo o meu Amex quando eu preciso de alguma coisa e a  coisa sempre 

funciona. Elle diz que eu gasto quase nada, e eu nunca vou queimar dinheiro 

neste ritmo. 

Ele apenas continua olhando para mim, com o rosto completamente 

ilegível, não que eu seja boa lendo as pessoas. Códigos de computador, 

sim. Pessoas, eu sou um fracasso total.  

Eu começo a ficar inquieta. 



 

—Você não quer fazer isso comigo mais? — Talvez ele mudou de 

ideia. Elle faz isso o tempo todo. Um encontro e talvez um beijo na bochecha e o  

cara é deixado do outro lado da porta. Isto  ficou tão ruim que ela só parou de ter 

encontros  completamente. Talvez ele me deu  um orgasmo e pronto. 

Em seguida, isto me bate. Ele viu minha irmã. Eu nem estava prestando 

atenção. A maioria dos homens se perdem  quando veem minha irmã. Eu estava 

tão envolvida em minha neblina de orgasmo  e certificar que ia morar com ele, 

que  eu nem sequer prestei  atenção na  sua reação. 

—Você quer a minha irmã agora?— Eu deixo escapar. Esta é a primeira 

vez que eu desejo que eu poderia pegar as palavras de volta porque eu não tenho 

certeza se quero a resposta. 

—Meu pau ainda esta fodidamente duro de quando eu tive sexo a seco 

com você, e eu sinto que eu poderia explodir se eu não conseguir um gosto de 

você de volta na minha boca. Eu me sinto como um maldito viciado precisando 

de uma correção. 

Lanço-me para ele, e ele deixa cair tudo em suas mãos para me pegar. Eu 

vou direto para sua boca, me agarrando a ele, querendo dar-lhe o que nós dois 

necessitávamos. 

Desta vez eu empurro minha língua em sua boca, indo para ele como ele 

foi para mim no meu condomínio. Eu quero uma repetição de antes. Ele disse 

que precisava de um outro gosto, e estou mais do que disposta a dar a ele  um, 

mas ele se afasta completamente muito rapidamente. 

—Você disse que nunca teve relações sexuais—, diz ele, estudando meu 

rosto. 

—Eu não tive.— Eu corro um dedo pela cicatriz em seu rosto antes de eu 

me inclinar e  lambê-lo. 

Seu corpo fica completamente imóvel. 



 

—Eu não sei por que fiz isso—, eu confesso. —Eu fico pensando sobre as 

outras que você talvez teve. Querendo fazer isso com elas também. — Esta 

atração que eu sinto por ele é louca. Eu não consigo pensar em mais nada. Foi-se 

o volume de trabalho que precisa ser feito, os arquivos e as datas de muito longe 

e esquecido. Minha mente não está vendo mais razão. 

Apenas quer. Isso tem que ser como Frodo sentiu com esse anel. Drake é 

tudo que eu posso pensar neste momento, tudo o que parece importar. 

—Você vai ser a minha morte.— Suas palavras soam com dor. 

—O seu trabalho não é manter as pessoas vivas? 

Ele respira fundo, em seguida, me afasta dele. Meus pés se veem de volta 

no chão , tendo estado enrolada na cintura apenas a momentos atrás. 

—Sim, esse é o problema. Eu não consigo prestar atenção ao que está 

acontecendo em torno de mim quando você me toca e diz as merdas que você 

fala. 

—Isso é anormal para você?— 

—Foda-se, sim.— 

—Parece que estou tendo o mesmo problema.— Meus ombros caem. — 

Talvez o seu amigo esteja  certo. Pode ser melhor se outra pessoa fizer minha 

segurança. 

Sua mão está sob meu queixo,  me fazendo olhar para ele. 

—Eu deveria. Eu realmente deveria, porra. Eu estou sendo egoísta fazendo 

isso eu mesmo, mas eu não posso. Eu quero você aqui. 

—Eu quero estar aqui também.— 

Ele solta um suspiro e assente.  

—Eu preciso olhar para mais algumas coisas sobre quem esta perseguindo 

você. Se você puder ficar aqui na minha casa, eu vou saber que você está 



 

segura. Eu só preciso colocar minha cabeça no lugar. Vou mostrar a você o 

quarto e eu vou estar de volta em poucas horas . 

—Qual quarto?— Eu pressiono, mordendo meu lábio enquanto eu tento 

não sorrir. 

Ele geme e passa a mão sobre o rosto. 

—Meu quarto. 

—Não é nosso, se eu moro aqui agora?— Eu digo simplesmente. 

—Como é que coisas que saem de sua boca, que devem me fazer querer 

correr para o outro lado, só me fazem ficar mais fodidamente duro ? — Ele chega 

para baixo e ajusta-se, e meus olhos vão  para o pau. O mesmo pau que eu quero 

me esfregar contra, como no meu apartamento. 

Eu ignoro a sua pergunta, porque eu não entendo o que ele quis dizer. 

—Podemos fazer isso de novo antes de  você ir? 

—Como você é virgem com uma boca como a sua? 

—Porque eu nunca pedi a alguém para me dar um orgasmo antes? — Eu 

tento correr pela minha cabeça, pensando se alguma vez houve alguém que eu 

gostaria de ter tido relações sexuais mas eu simplesmente não tinha pedido. 

—Sobre o que você está pensando? Vejo sua mente trabalhar. —Sua mão 

vem para o meio da minha testa, e ele me esfrega  lá, como se ele estivesse 

tentando desfazer  as rugas. 

Elle sempre diz que eu faço uma carranca quando eu estou pensando 

muito. 

—Eu estou tentando pensar se há alguém com quem eu poderia ter tido 

relações sexuais. 

Imediatamente eu estou fora do chão e por cima do ombro. 

—Jesus, Hulk. 



 

Antes que eu possa me orientar, eu sou colocada  em uma cama com uma 

aparência muito irritada pairando sobre mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eu me movo entre as pernas dela e a olho para encontrar um  sorriso 

surpreso. 

—Eu não posso suportar a ideia de você com outro homem. Eu não quero  

nem mesmo que esses pensamentos atravessem a sua mente. Inclinando-me eu 

gentilmente passo meus dentes através de seu pescoço, sentindo seu pulso na 

minha língua. —Sou egoísta. Eu quero tudo de você, até mesmo os seus 

pensamentos. 

—Oh, isso é bom. E não se preocupe. Você é o único que apareceu pra 

mim quando eu pensei sobre isso. 

Eu não posso deixar de sorrir contra sua pele. O jeito que ela fala me faz 

sentir como se eu pudesse ser completamente aberto e honesto com ela. Como 

não há nada que ela não queira que eu diga a ela  ou que ela me diga. 

—Bom. 

Eu me movo  entre as coxas um pouco mais, pressionando um pouco do 

meu peso para baixo dela. Meu pau duro esfrega contra seu calor, e um arrepio 

percorre minha espinha. 

—Você vai me dar um orgasmo agora? 

Eu beijo seu pescoço e lambo a concha de sua orelha, sussurrando: —Sim. 



 

Eu puxo de volta dela e desço para desabotoar sua calça jeans, lentamente, 

puxando-as para baixo de seus quadris. Quando Zoey chega para sua calcinha, eu 

gentilmente coloco minhas mãos em cima dela e olho em seus olhos. Balanço a 

cabeça ligeiramente, deixando-a saber para parar. 

—Vamos manter isso por agora , Cupcake. Eu sou somente tão forte.  

Ela sorri para mim, seu cabelo castanho espalhados  por todo o meu 

travesseiro, e encolhe os ombros.  

—Você é o chefe. Contanto que eu receba o meu orgasmo.  

Eu fecho meus olhos, pensando sobre o quanto eu quero me afundar 

dentro dela, mas eu aperto meu queixo e mantenho a minha contenção. Ainda 

não. Apenas alguns amassos, e isso é tudo por agora. Eu tenho que manter minha 

cabeça no lugar, e eu sei que quando eu chegar dentro dela, não haverá  nada para 

me parar. 

Uma vez que eu tenho suas  calças fora , eu olho  para baixo e vejo que ela 

está usando apenas uma T-shirt com um par de calcinhas de algodão cor de 

rosa. Meus olhos percorrem sua calcinha, e eu vejo um pequeno ponto 

molhado. É de antes ou de agora , mas de qualquer forma eu lambo meus  lábios, 

querendo prová-lo. 

Chegando para meu próprio jeans, eu desabotoo  o botão de cima e abro. 

Puxando para trás as bordas, eu exponho  minha cueca boxer, mostrando 

uma enorme ereção por trás dela. Eu estou tão duro  que isso provavelmente vai 

acabar em segundos. A provocação de antes quase me fez gozar todo sobre mim 

mesmo. 

Eu sei que se eu colocar a minha boca na sua buceta, eu vou ter de transar 

com ela, então ao invés disso eu  me inclino para frente, pressionando nossos 

corpos apenas com a nossa roupa de baixo nos separando. Nosso calor liga, e é 



 

como um raio pelo meu corpo. Seu calor, calcinha molhada pressionando o meu 

pau duro . 

Eu  me movo  contra ela lentamente, imitando como se eu quisesse 

empurrar dentro dela. Seus gemidos começam a encher a sala, e eu olho para 

cima para ver seus olhos fechados e um grande sorriso nos lábios. 

Seus braços estão se agarrando a cabeceira da cama enquanto eu finjo 

transar com ela. 

Olhando para baixo para onde eu estou movendo contra ela, eu vejo a 

ponta do meu pau sair  do cós da minha cueca boxer em movimento 

ascendente. Ele quer sair e se  esfregar nela, pele com pele, mas é muito 

arriscado. Se eu tirar  meu pau para fora, eu vou querer empurrar para dentro 

dela, mesmo que ela ainda tenha sua calcinha. Então eu vou querer movê-la  para 

o lado e ter sua buceta beijada. Em seguida, isto não será suficiente. Eu vou 

desejar estar dez polegadas enterrado no fundo de sua doçura, e eu preciso 

segurar isso. Eu preciso apenas fazer isso e fazer isto ser suficiente. 

Com cada impulso para cima, eu sinto sua vagina umedecer mais a sua  

calcinha e seus  gemidos ficarem mais alto. Eu vejo a ponta do meu pau espreitar 

para fora de novo, e desta vez uma gota espessa de esperma sai e  vai para baixo 

de sua barriga. Eu olho para a gota pegajosa lá em seu corpo, e de repente eu vejo 

seu dedo descer para tocá-la. 

Eu sigo a mão dela enquanto ela limpa e, em seguida, traz o dedo em sua 

boca. 

Quando ela fecha os lábios em torno dele e, em seguida, cantarola em 

delírio quando ela fecha os olhos, eu quase gozo sobre sua barriga. O ato 

inocente é tão erótico, foda-se, eu mal posso fazer  meu corpo  parar de tremer. 

—Isso tem um gosto bom. Talvez às vezes você poderia me lamber lá. 



 

—Ok, — é tudo o que eu sou capaz de grunhir para fora . Eu empurro duro 

contra sua vagina, me sentindo  agressivo em minha necessidade por ela. 

Eu movo meus quadris um pouco mais lento para que quando eu empurrar 

para cima, a ponta do meu pau colida  contra seu clitóris coberto de calcinha. Um 

par de golpes deixa uma pequena mancha branca lá do meu orgasmo. Toda vez 

que meu pau esbarra ali, ela geme alto. Eu não posso ajudar, mas tento dar o que 

ela quer, então eu seguro meu pau descoberto em seu clitóris e apenas 

suavemente me movo  contra ela. 

—Mais—, ela geme, fechando os olhos e agarrando a cabeceira da cama. 

Eu sei onde isso vai dar. Eu sei o que vai acontecer se eu der a ela  mais do 

que ela está pedindo. Mas eu sou fraco quando se trata dela, e eu dou a ela  mais. 

Meus dedos estão trêmulos  enquanto eu gentilmente puxo  a calcinha para 

o lado, expondo sua buceta nua para mim. Ela tem apenas uma pequena 

quantidade de pêlo nela; parece quase nua. 

Seus lábios estão inchados e cheios  com a necessidade, e seu clitóris é 

duro e implorando por atenção. 

Eu pressiono  o meu pau contra o seu  clitóris, sendo recebido com calor e 

umidade. Leva  tudo o que tenho para manter  os meus olhos abertos e não os 

fechar  de  prazer. Eu não quero perder um segundo. 

Esfregando meu pau  para frente e para trás do seu clitóris, Zoey geme 

mais alto que eu tiro  pequenos  vestígios de orgasmo  sobre ela. Seus quadris 

começam a subir, como se ela estivesse me convidando para dentro dela, e eu  

fico mais duro ainda. Eu não posso ir dentro dela, ainda não. Mas sua vagina está 

se movendo para cima e para baixo, e ela está tentando me levar para dentro dela. 

—Porra, Zoey. 

—Eu acho que seria bom. — Ela geme e move seus quadris para cima de 

novo, tentando fazer com que eu a  penetre. 



 

Tomando meu polegar para o clitóris, eu a esfrego ali um pouco e trago o 

meu polegar para a minha boca. Eu preciso de um pouco do sabor dela para me 

ajudar a manter a minha força. 

Seu sabor bate minha boca, e eu juro que eu sinto um gemido sair. É 

muito, mas não  é o suficiente. Eu tenho que tirá-lo para que eu possa gozar e 

tentar aliviar a besta que eu sinto dentro de mim. 

Agarrando meu pau, eu volto a esfregar a ponta dele em seu clitóris.  

—Assim mesmo, Zoey. Goze para mim, assim Cupcake —. 

Eu seguro seus quadris para baixo com minha mão livre, a impedindo  de 

tentar colocar  meu pau dentro dela. Ela quer mais, mas agora eu só estou dando 

a ela o que ela precisa. 

Eu sinto sua boceta começar a  pulsar enquanto suas costas se curvam para 

fora da cama. Ela grita meu nome, e o som disso é suficiente para me levar a 

borda. 

—Drake! 

Eu vejo como seu corpo estica e monta as ondas de seu orgasmo, e eu 

gozo sobre sua pequena doce buceta  jatos grossos de respingos de gozo sobre 

seu clitóris, e eu vejo como eu estivesse a marcando. Eu me movo um pouco 

mais lento, pressionando a ponta do meu pau na sua abertura virgem, e libero um 

pouco do meu orgasmo lá também. Eu não sei o que me leva a fazer isto, mas eu 

sinto que eu tenho que fazer isso lá também. Quero que todas partes dela me 

pertençam, mesmo que eu não tenha plenamente tido ela ainda. 

Quando o orgasmo deixa o meu corpo, eu pego Zoey pela cintura e a 

coloco em cima de mim antes de eu entrar em colapso todo o meu peso sobre ela. 

Eu sinto como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Meu orgasmo 

me abalou com força. 



 

De repente, eu sinto Zoey se sentar e eu abro meus olhos para ver o maior 

sorriso que brilha para mim. 

—Isso foi incrível. Agora desta vez, eu acho que eu quero estar no topo 

para que eu possa fazer o que eu quero. 

Meus pau pulsa ainda duro com a ideia, mas eu balanço  minha cabeça 

enquanto eu sorrio de volta para ela. 

—Eu estou começando a pensar que você só me quer para uma coisa, 

Zoey. 

Ela parece que está pensando em alguma coisa, e eu tento a tirar fora da 

sua linha de pensamento antes que ela possa  me dizer que talvez o sexo é a única 

razão pela qual ela está interessada em mim. 

—Deixe-me mostrar-lhe a minha experiência culinária enquanto nós 

procuramos informações sobre o perseguidor. Combinado? 

Ela se inclina para baixo, me dá um beijo rápido, e sai fora de meu corpo.  

—Combinado, — ela diz, e ela cobre sua buceta ainda cheia de meu 

orgasmo com calcinha e desliza em seu jeans de volta. 

Por que o pensamento dela toda revestida por mim me faz incrivelmente 

duro mais uma vez? 

 



 

 

Eu o assisto enquanto ele se move sobre a cozinha quando eu me sento no 

balcão de  café da manhã. Ele está sem camisa e eu posso ver os cumes e as  

linhas de seus músculos enquanto se move ao redor. Para um cara tão grande, ele 

se move quase com uma graça silenciosa. Eu me pergunto se isso tem a ver com 

o trabalho dele. Algo que ele foi treinado para fazer. 

Eu nunca estive tão fascinada com um homem na minha vida, e quanto 

mais eu pareço aprender sobre ele, pior fica. Eu não consigo tirar  meus olhos 

dele, memorizando cada marca em seu corpo. No começo eu estava intrigada 

com as cicatrizes que estão pelo seu corpo, mas agora os meus olhos ficam 

perdidos nas  tatuagens que correm para cima e cobrem cada polegada de ambos 

os braços. 

—Você gosta de dor? — A pergunta saiu da minha boca. 

Ele se vira para olhar para mim, os músculos das costas flexionando mais 

uma vez. Gostaria de saber quanto ele tem que trabalhar para manter essas 

coisas. Aposto que bastante. Eu sei que ele pode me levantar como se eu não 

pesasse nada. 

—Eu não diria que eu gosto. Por quê? 



 

—Eu não sei. Apenas todas as tatuagens e cicatrizes. Parece que você tem 

muita dor acontecendo. 

Sua cabeça inclina para o lado, um meio sorriso puxando sua boca. Neste 

ângulo eu posso ver uma covinha em sua bochecha que eu não tinha notado 

antes. Talvez por causa da sua barba mas na luz , eu vejo isso agora. 

—As cicatrizes veem com o trabalho, e as tatuagens meio que fazem, 

também. 

—Você tem que fazer tatuagens para ser um guarda-costas?— Talvez isto 

é algum tipo de ritual que eles fazem. Como quando minha irmã era uma líder de 

torcida e ela usava fitas no cabelo e pintava porcaria no rosto. Eu não entendia, 

mas todos eles fizeram isso. Isto parecia bastante estúpido, mas as tatuagens não 

parecem estúpidos no Drake. 

Ele solta uma gargalhada quando ele volta  a picar uma cebola. 

—Não, Cupcake. Não é necessário. É apenas algo que os caras e eu 

gostávamos  de fazer. Eu não tenho  feito uma nova  em um longo tempo. 

—Você quer mais? 

—Não tinha pensado nisso. Acho que a última vez que eu tive uma, eu 

estava com SWAT. 

—Você deve fazer uma colorida. 

Ele coloca  a faca para baixo e passa a mão pelo outro braço, olhando para 

suas tatuagens. 

—Você não gosta de todas elas pretas? — Ele pergunta como se ele 

realmente se importasse. Elle não me pedia nada sobre moda ou o que ficava 

bem, nunca. Eu não tenho absolutamente nenhum senso de moda, e 

principalmente eu simplesmente não me importo. Eu só coloco as coisas.  



 

—Pensei que podia ser legal. — Tudo sobre ele parece escuro e 

grande. Quase assustador. Eu realmente notei isso quando eu estava estudando-o 

se movimentar na cozinha. Ele tem razão. 

Eu deveria ter ficado assustada quando entrei em meu apartamento e ele 

estava  ali de pé. Ele é construído como um maldito gigante. Seus olhos escuros e 

cabelo escuros alimentam a borda mortal. Tenho certeza que ele poderia 

simplesmente quebrar alguém pela metade se ele precisasse. As tatuagens e 

cicatrizes só adicionam ao seu conjunto “Eu poderia esmaga-la pela metade ou  

esmagar você estilo Hulk” mística. 

Mas quando eu o vi pela primeira vez, eu sabia que alguma  coisa sobre 

ele apenas parecia certo. Senti um puxão para ele como nada que eu já senti 

antes. Caramba, eu estou fazendo coisas com ele que eu nunca tinha sequer  

pensado em fazer com alguém antes. 

—E o que você sugere? — Pergunta ele, como se realmente fosse fazer   

qualquer coisa que eu sugerisse . 

—Um Cupcake?— Eu meio que brinquei, pensando que ele nunca faria 

isso. —Poderia ser do lado da caveira. 

Drake joga a cabeça para trás e ri. Isto balança  seu corpo e me faz rir. Eu 

pareço mesmo gostar que ele faça isso também. Tudo que ele faz me deixa 

excitada. Isto me faz querer me envolver em torno dele novamente. 

—Eu estou feliz que eu estou me mudando. Eu acho que vou mantê-

lo. Nós parecemos  funcionar melhor do que eu faço com  a maioria das pessoas, 

— eu confirmo. Sim. Isso parece lógico. Eu podia vê-lo todo o tempo, embora eu 

não tenho certeza de quanto trabalho eu vou conseguir terminar. Quando me 

sentei no balcão do café, eu tinha decidido  trabalhar no meu laptop um 

pouco. Eu tenho um projeto que eu preciso finalizar, mas meus olhos não 

conseguem deixá-lo. 



 

—Você continua dizendo 'mudar para cá' como se fosse permanente. É 

esse o significado, ou eu que não estou te entendendo? — 

—Não é isso ... — Faço uma pausa, tentando pensar no que ele disse. Algo 

sobre ficar com ele e eu estaria segura. Ele seria meu guarda-costas, enquanto ele 

buscava quem estava me perseguindo. Eu deixo cair meus olhos longe dele, 

sentindo-me envergonhada. É um sentimento que eu estou acostumada. “Você só 

queria dizer até que você descubra  quem está me perseguindo.” 

Eu não posso voltar a olhar para ele. É assim  que todos esses caras se  

sentem quando Elle diz a eles para pegar a estrada? De repente eu me sinto mal 

por eles. 

Eu o senti antes mesmo que ele me tocasse, de pé ao meu lado. Então ele 

pega meu rosto em suas mãos, me fazendo olhar para ele. Mesmo comigo 

sentada no topo da cadeira alta, ele ainda é ridiculamente mais alto que eu. Ele se 

abaixa um pouco, trazendo nossos rostos mais perto. 

—Você pode ficar aqui o tempo que quiser. — Ele se move um pouco 

mais perto. — Eu trabalho melhor com você do que eu faço com a maioria das 

pessoas, também.  

—Sério?— Eu mexo para a frente um pouco, querendo estar mais perto 

dele. Minha bunda  fica praticamente pendurada  na cadeira. 

Em um movimento, ele me pega, toma  meu assento, e me coloca em seu 

colo. Minhas coxas atravessam suas coxas grossas, e eu me encaixo contra ele 

perfeitamente. 

—Sim, realmente. — Ele usa uma mão para tirar  uma mecha de cabelo do 

meu rosto. — Quando sua irmã veio até mim e eu vi sua foto, eu sabia que ia ser 

o único a pegar pessoalmente o seu caso. Eu não faço mais segurança  

pessoal. Tenho homens para isso. 



 

—Você viu uma foto da minha irmã, também?— Eu pergunto, querendo 

saber. Se Elle estivesse aqui, ela teria me dado uma cotovelava para me deixar 

saber que era uma pergunta que eu não deveria estar fazendo. Nove em cada dez 

vezes, eu sei quando eu estou dizendo algo que eu não deveria. Eu não sou 

estúpida, mas sutileza simplesmente não é uma habilidade que eu possuo. Se eu 

tenho uma pergunta, eu a faço ou encontro uma maneira de obter a resposta. 

—Eu a vi em primeiro lugar.  

—E? — Eu cutuco 

—E o quê? — Suas sobrancelhas se juntam como se ele não entende 

aonde eu estou querendo chegar, 

—Você não queria protegê-la? 

—Como eu te disse, eu coloquei um guarda sobre ela. — Ele agarra meus 

quadris em um aperto  firme. — Eu estou protegendo você. Eu não quero mais 

ninguém com você, exceto eu. Desde o primeiro momento em que eu vi aquela 

foto sua algo me atingiu, e eu tinha que ver o que era. Chame o policial em 

mim. Talvez seja o sexto sentido falando em virtude de estar trabalhando em 

casos e colocar portas  para baixo . 

Eu mexo  um pouco no  seu colo. 

—Nós nos encaixamos bem, — eu confirmo. 

—Eu não posso pensar quando você faz essa merda. 

—Eu sei. Não é incrível? É como se meu cérebro se desligasse de uma 

vez. Eu sempre me sinto como ele está indo, mas com você ... — Faço uma 

pausa, porque eu não consigo pensar como terminar esse pensamento. 

—É como se nada mais importasse. — Ele termina. 

—Você sente isso também? 

—Sim.— Ele balança a cabeça, descansando sua testa contra a minha. 



 

—Não faço ideia do que estou fazendo. Eu nunca fiz isso, Hulk. Sempre 

foi apenas a minha irmã e eu. Eu nem sequer realmente tenho  amigos, a menos 

que você conte os que eu tenho na internet. E na maioria das vezes, nós estamos 

apenas em concorrência pelo material. Eu nunca tive um namorado. Isso é o que 

você seria, certo?  

—Nem eu. 

Eu puxo para trás para olhar para ele. Pela primeira vez, ele tem que olhar 

para mim. 

—Tive uma namorada, — ele termina, e eu só olho para ele. Eu posso não 

ser boa em verificar os homens, mas eu sei o que as mulheres procuram ao 

menos, e ele se encaixa no projeto. 

—Mas você é, — eu coloco minhas mãos sobre o peito, sentindo as 

cócegas de seu cabelo do peito em meus dedos, você sabe, todo sexy e outras 

coisas. Eu sinto meu rosto corar um pouco com a admissão. Mais uma vez, o 

constrangimento me bate, me lembrando de como ele é tão diferente dos  outros 

homens que eu conheci. 

—Vamos apenas dizer que eu não sou o que uma verdadeira pessoa 

quer. Nunca tive o desejo de ter uma namorada. 

—Mas eu estou certa? — Eu  me mexo, porque ele ainda não confirmou 

isso. 

—Isso aí, — suas mãos deslizam  para cima dos meus quadris e de volta 

para baixo, e algumas outras razões. — É por isso que estou tão atraído por 

você. De primeira, foi a sua imagem, mas a partir do momento em que você abriu  

a boca e as coisas começaram a sair, eu sabia que estava fodido.  

—Eu gosto quando você diz coisas assim. Me faz sentir toda quente por 

dentro.— Eu deslizo minhas próprias mãos para cima do seu peito e seu  

pescoço. 



 

—Não é isso que namorados devem fazer? Fazer a sua mulher se sentir 

quente por dentro? — Ele não me deixa responder. Ele apenas se inclina e pega a 

minha boca em um beijo. 

Desta vez é suave e doce, não como os que tivemos antes. Quase como 

uma confirmação que ele é meu agora. 

Eu me sinto corajosa, e eu quero explorar o máximo sobre este novo 

despertar sexual tanto quanto possível. Fazer todas as coisas que namoradas 

fazem. 

Eu deslizo  para fora do banco e empurro  as coxas de Drake separadas. 

—Cupcake.— Há uma borda escura em sua voz, mas eu olho para ele com 

um sorriso brilhante. 

—Eu quero fazer coisas de  namorada.  

Eu me ajoelho na frente dele assim que seu pênis fica no nível dos 

olhos. Eu corro minhas mãos para cima de  suas coxas, em seguida, chego na 

cintura de seus shorts soltos e puxo eles. 

—Eu... — Ele começa a dizer algo, mas quando eu puxo o seus shorts 

novamente, ele para me ajudando a tira-los.  Eu não sei se eu consigo me 

controlar,  ele fala entre os dentes . 

—Eu nunca fiz isso antes, por isso posso não ir tão bem. Apenas deixe-me 

explorar.  

Seu grande pau acena na minha frente e eu lambo meus lábios. Eu vou 

para tirar os óculos, mas ele me para. 

—Deixe-os.— Sua voz é preenchida com tanto desejo, enviando arrepios 

por  todo o meu corpo. É tão emocionante que eu o faço se sentir assim. 

Eu sinto seus dedos no meu cabelo enquanto tiras eles  fora do meu rosto, 

segurando-o de volta para mim  quando eu inclino para a frente e abro a boca. 



 

Seu sabor quente bate na minha língua, e eu gemo em torno da cabeça de 

seu pau. Isto é um pouco salgado, mas eu gosto da sensação dele. Suas coxas 

tremem sob o meu toque quando eu chupo mais dele em minha boca. Ele deixa 

escapar uma respiração afiada, e mais do seu sabor inunda minha língua. 

Acho que ele gosta quando eu chupo ele, porque quanto mais fundo eu 

vou e engulo em torno de seu pênis, mais gozo escoa para fora. Eu começo a 

mover minha boca para cima e para baixo, tentando sugar ao mesmo tempo para 

conseguir mais. Eu quero sentir seu orgasmo na minha boca, e isto  parece ser o 

caminho para isso. 

—Mãos, Zoey—, ele resmunga, e parece que ele está segurando a 

respiração. 

Eu trago minhas mãos até seu pênis, uma vai para o eixo e a outra para 

suas bolas. 

Ele é tão duro, mas sua pele está tão quente e macia.O delicado cume 

contra a minha língua sente sexy. Eu movo a mão em seu eixo ao mesmo tempo 

com a minha boca, e ele imediatamente responde a isso, dando-me mais esperma, 

rosnando enquanto ele faz isso. Eu levemente massageio suas bolas com a outra 

mão, sentindo-lhe estabelecer, mais algumas gotas de gozo atingindo minha 

boca. 

—Porra. Eu não vou durar . —Suas mãos apertam no meu cabelo, e ele vai 

me puxar para fora. — Zoey, saia baby. Eu vou gozar na sua boca se você não  

fizer. 

Ele puxa meu cabelo de novo, mas eu só seguro mais apertado e sugo-o 

mais profundo, não deixando tirar seu pau. Eu quero que ele perca o controle, 

como eu fiz com ele. 

—Droga, baby. Eu estou gozando.  



 

Suas coxas trancam quando seu orgasmo atinge o fundo da minha 

garganta. Eu bebo para baixo, sugando tudo dele para cima e tendo a certeza que 

eu não derramei. Ele está gemendo tão alto, e eu amo o som. Eu amo que eu sou 

capaz de fazer isso com ele. Eu me sinto tão poderosa em fazer ele perder o 

controle, e é bom saber que posso devolver o prazer para ele de alguma forma. 

Quando ele termina de gozar, eu tiro a minha boca do seu pênis duro 

dando-lhe um último beijo na ponta. Ele empurra em resposta, e eu sorrio para 

ele, vendo que seus olhos estão semicerrados. 

—Eu acho que vi estrelas, — diz ele, e isso me faz sorrir. 

—Isso foi bom? — Pergunto quando ele me puxa para o seu colo. Eu 

gosto que eu o abracei. 

—Não há uma palavra para descrevê-lo. Muito melhor do que bom, 

Cupcake. Perfeito. 

Ele agarra a parte de trás da minha cabeça, me puxando para um beijo 

suave me fazendo odiar que eu tenha que me afastar. 

—Acho que a comida está queimando. — Eu sei que ele parece odiar que 

eu possa distraí-lo assim, mas eu amo que eu posso fazer com ele o que ele faz 

para mim. 

—Merda. — Ele salta para cima e me coloca de volta na minha cadeira 

antes de correr para o fogão. Ele puxa uma panela e murmura algo sobre 

distração. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Depois que eu termino de limpar após a nosso refeição, eu vou para o 

balcão e coloco Zoey de volta no meu colo. Eu tive que cozinhar tudo 

novamente, mas eu não me importo  porque isso me  deu a chance de assistir ela 

trabalhar enquanto ela me observava cozinhar . 

—Me diga o que você está trabalhando, —Eu digo, inclinando-me e 

beijando seu pescoço. 

—Eu faço a pesquisa de dados para um par de empresas dentro e fora do 

país, oh, Deus, isto é bom. Bem aí . 

Eu sorrio contra sua pele  

—O que foi isso?  

—Sua boca é muito perturbadora. Não pare. Vou continuar a falar. 

Eu continuo beijando-a enquanto ela envolve seus braços e pernas em 

volta de mim. 

—Essencialmente, eu recolho informações financeiras sobre pessoas. Às 

vezes eu sou contratada pelo governo, e às vezes eu sou  contratada por bandidos. 

Eu fico  tenso no uso do termo “bandidos”.  

—O que você quer dizer com isso?— 

—Não é nada realmente. Eu só assumo casos que eu gosto. Se eu acho  

algo interessante, eu faço isso. 



 

Ela diz isso de modo indiferente. Não tenho a certeza que ela entende os 

perigos de trabalhar para criminosos quando se trata de dinheiro. 

—Cupcake, você não acha que isso poderia ter algo a ver com o seu 

perseguidor agora? 

Ela olha para mim e inclina a cabeça para o lado como se contemplando 

isso. 

—Não. Eu sou cuidadosa.  

Assim que eu estou prestes a abrir a boca e lhe pedir mais algumas 

informações, eu ouço o alerta do meu telefone. Eu levanto, levando Zoey comigo 

enquanto eu vou  para o outro lado da balcão e agarro ele. 

Antes de Zoey caminhar até mim, eu configurei  algumas coisas em seu 

apartamento. Câmeras escondidas, sensores de movimento, os trabalhos. Se 

alguém entrasse no apartamento, eu poderia monitorá-lo. Eu tinha o alerta criado 

no meu telefone. 

Eu carrego Zoey ate  o meu laptop e a coloco no balcão ao lado dele. Eu o 

abro, coloco o meu código de acesso, e espero um segundo para todas as câmeras 

de segurança vir a acelerar . 

—Essa é a minha casa—, diz ela, inclinando-se e assistindo  comigo. 

—Sim. Parece que alguém está por dentro. A porta da frente foi aberta, 

mas não há nenhum sinal de arrombamento. —Eu amplio a imagem e vejo que a 

maçaneta da porta e a fechadura não parecem danificadas. Eu verifico o sistema 

de segurança no meu telefone e vejo  que o código correto foi inserido. Quem fez 

isso tem uma chave e código. 

—Isso é impossível. Apenas Elle e eu temos  isso.  

Eu mudo as câmeras através da casa, mas não consigo encontrar qualquer 

movimento. Eu não posso descobrir isso. Alguém abriu a porta e desligou o 



 

alarme. Eu tenho um sensor de movimento saindo na entrada, mas em nenhum 

outro lugar. Quem quer que estivesse lá deve ter visto algo que o assustou. 

Eu puxo Zoey perto de mim, como eu vou  através da câmera de 

filmagem. Finalmente, eu consigo o ponto em que os sensores foram desligados, 

e eu vejo uma sombra escura na porta da frente. Nós dois nos inclinamos mais 

perto, a tela do meu laptop trava para tentar reconhecer a figura, mas é muito 

escuro e muito granuloso. 

—Droga. — Eu amaldiçoo, desejando que eu tivesse tido mais tempo para 

testar o equipamento que eu coloquei no lugar antes de sairmos. Eu estava tão 

preocupado com trazer Zoey aqui que eu não testei os sensores e as câmeras 

corretamente. — Sinto muito, Zoey. Isto é minha culpa.  

—Por que você está arrependido? Você é o único que me tirou de lá. Eu 

estou segura por causa da você. 

Eu olho em seus olhos, e vejo que ela quer dizer isso com todo o seu 

coração. Ela está em parte certa .Eu a tirei de lá antes que a pessoa voltasse, mas 

eu não posso ajudar, me sinto um pouco culpado por não ter tido certeza, de 

pegarmos ele ao mesmo tempo. 

—Você reconhece a pessoa na tela?— Eu tenho pouca esperança que ela 

faça. Ela teria me dito se tivesse. Com Zoey, eu sempre sei o que está em sua 

mente. E isso é possivelmente a minha coisa sobre ela. 

—Não. É tão distorcido. Poderia ser um homem ou uma mulher, e eu não 

posso mesmo ver o que eles estão vestindo. Parece que eles abrem a porta, 

digitam  o código e ficam lá por sete segundos antes de virar e ir embora. Eu não 

acho que eles mesmo bloquearam atrás deles. 

—Essa é uma descrição precisa, — Eu digo, inclinando-me e beijando seu 

rosto. E coloquei câmeras no corredor, mas o sistema de seu edifício  é menos do 

que adequado, e eu não estou esperançoso. Isto vai me levar algum tempo para 



 

obter o pedido de volta. Eles não cooperaram muito quando falei com eles 

antes. Eles disseram que a menos que um boletim de ocorrência de assédio tenha 

sido feito, eles não eram obrigados a nos dizer merda nenhuma. 

—Sim, eu realmente não sou uma pessoa do povo, mas eu deveria ter feito 

melhor pesquisa sobre os caras da segurança do edifício antes de me mudar. 

Alguns deles são bons, apesar de tudo.  

—Tenho certeza que eles vão trabalhar com a gente uma vez que eu 

mostrar-lhes a sequências de invasões, mas eu não tenho certeza de quão rápido 

eles vão trabalhar.  

—Então, isso significa que você tem tempo para me dar outro orgasmo 

antes de termos  mais informações? 

Eu não posso deixar de sorrir para ela. Eu olho para trás no meu 

computador, enviando o vídeo juntamente com um e-mail para minha equipe e 

seu prédio solicitando a filmagem do corredor. Uma vez  que eu clico em enviar, 

eu chego para ela, a carrego e a levo de volta para o quarto. 

—Sim. Isso é exatamente o que isso significa, Cupcake. Mais 

orgasmos. Quantos você gostaria? 

Inclinando-me eu enterro meu rosto em seu pescoço, respirando seu cheiro 

doce quando eu entro no quarto e fico  na cama com ela em meus braços. 

—Todos eles. E desta vez eu quero você dentro de mim, também. Eu acho 

que isto seria mágico. 

Eu puxo o meu rosto para longe de seu pescoço e olho em seus olhos.  

—Zoey,— eu sussurro. Eu não tenho certeza do que dizer. Eu quero ela 

tão forte, e meu pau está latejando. Mas eu me preocupo que é muito rápido, e o  

que acontece quando eu recebo o que eu quero e ela tenta tirá-lo de mim? Um 

pânico toma conta de mim, e eu agarro ela  com força. Eu não posso deixá-la me 

deixar. 



 

—Estou tomando a pílula se você está preocupado sobre eu ficando 

grávida. Ela ajuda a regular meus períodos. E eu sou virgem, então eu não tenho 

quaisquer doenças sexualmente transmissíveis. E você? —Ela diz tudo tão 

cruamente. 

—Não. Estou limpo. Tem sido por muito, muito tempo que eu tenha feito 

algo, e eu tenho sido testado desde então. Eu só me preocupo...  

Eu paro, sem saber o que dizer. Essa conversa é geralmente do outro lado, 

não é? 

—O que foi Drake? Com que você se preocupa? — Ela se mexe como se 

estivesse tentando conseguir chegar mais  perto de mim, mas já estamos colados  

juntos. 

Soltando uma respiração profunda, eu olho para longe de Zoey.  

—Eu só não quero que você me use  para o sexo, ok? Isto significa algo  

para mim, e eu estou com medo, uma vez que eu der o que você quer, você não 

vai me querer mais.  

Quando ela não responde, eu olho para trás em seus olhos e continuo. 

Cartas na mesa, certo? 

—Eu sempre fui muito tímido com as mulheres toda a minha vida, e eu 

nunca sei o que dizer, então eu não digo nada. Eu só estive com duas mulheres, e 

era uma de cada vez. Não me lembro muito delas. Eu era  apenas uma confusão 

embriagada para conseguir passar por isso. Eu não tenho muita experiência 

quando se trata disso, mas eu gostaria que você falasse o que você quer dizer 

para que  eu não tenha que adivinhar. Não existem jogos, e eu sei onde eu estou 

com você. Então, por favor me fale por falta de uma pergunta melhor, suas 

intenções comigo são honrosas? Eu tenho que me preocupar com você estar 

comigo e em seguida, se esgueirar de mim no meio da noite? Será que vamos 

fazer isso e, em seguida, você vai decidir que não quer ver onde isso vai? Porque 



 

agora, eu vou te dar todos os orgasmos que você sempre quis se você pensa que 

eu sou o que você quer. Mas se você apenas quiser brincar e ter um bom tempo, 

então talvez deveríamos acalmar um pouco.  

Eu me sinto exposto quando eu me sento  na cama, segurando Zoey contra  

mim. Isto é provavelmente a coisa mais estúpida que um cara já fez, tentando 

desligar o sexo de um relacionamento. Mas há algo entre nós, algo realmente 

especial, e eu não quero manchar isso  fazendo pouco do que eu sinto. E eu não 

quero ser usado como um experiência porque ela finalmente encontrou um 

homem por quem ela é atraída. Eu não serei capaz de deixá-la ir, mas eu estou 

tentando manter meu coração inteiro. Em um tempo muito curto, ela se tornou 

importante para mim, e o pensamento de menosprezar o que está acontecendo 

entre nós com uma decisão rápida me faz querer dar um passo atrás e realmente 

descobrir o que ela quer disto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Eu me movo para subir em Drake, e ele facilmente agarra meus quadris 

em uma aperto firme enquanto eu subo nele. Descansando minhas mãos sobre o 

peito firme, eu sorrio para ele. 

Eu não estou acostumada a ter alguém me tocando o tempo todo, mas eu 

não consigo obter o suficiente dele fazendo isso. Eu gosto de como seus dedos 

sempre envolvem em torno de mim como se tivessem feito isso sempre. É algo 

que eu estou indo para desfrutar agora que eu vou estar vivendo com ele. 

—Eu pensei que você disse que nós somos namorado e namorada. Se  

você não gosta disso ou isso não é sólido o suficiente, podemos casar. Isso é o 

que as pessoas fazem. Certo? 

Eu sinto as mãos em meus quadris flexionar, e seus olhos escuros 

alargarem um pouco. Eu gosto que ele parece perdido em tudo isso também. Eu 

tinha certeza que com a maneira como ele me pegou e lidou comigo ele tinha tido 

sua cota de mulheres. Sabendo que ele não teve, me aquece e me dá borboletas 

na boca do estômago. É um sentimento que um homem nunca tinha me dado 

antes. Eu gosto de todos os sentimentos que ele está me dando, e eu quero mantê-

los. A coisa mais lógica a fazer seria nos casarmos. Isso é o que as pessoas fazem 



 

quando elas querem ficar juntos. Então, ele seria meu. Eu lambo meus lábios na 

idéia de ele ser apenas meu. 

Quando ele continua olhando para mim, eu começo a sentir meu coração 

afundar. Talvez tenha ido um pouco longe demais para ele. Elle me disse que eu 

estou indo rápido demais, como eu faço com a maioria das coisas. Eu nunca 

entendo por que as pessoas arrastam as coisas. Se você quer alguma coisa, você 

tem que pegar ou  trabalhar para conseguir isto. Me falta delicadeza, já me 

disseram isso, mas eu vou atrás do que eu quero. 

—Zoey, — ele finalmente diz, sua voz suave, quase um sussurro. Seu 

corpo fica  frouxo debaixo de mim, mas uma batida corta suas palavras, e ele me 

puxa de seu colo e fica de pé. 

—Não se mova.— Ele me lança um olhar duro, que eu tenho certeza que 

funciona em um monte de pessoas, mas eu vi o quão rápido eu posso fazer seus 

olhos passarem de duros para macios. Eles não funcionam em mim como eu 

tenho certeza que ele esperava que faria. Ele puxa uma arma para fora de sua 

mesa de cabeceira, e meus olhos arregalam em estado de choque quando ele sai 

da sala. 

Eu debato ficar lá, mas não é um argumento. Eu saio da cama rapidamente 

e espreito para fora da porta. Ouvindo vozes, eu lentamente faço o meu caminho 

pelo corredor para ver Elle de pé na entrada, Pink logo atrás dela com as mãos 

descansando em seu quadris como se ele estivesse  tentando mantê-la no lugar. 

—Zoey! — Ela se liberta de Pink e corre para mim, envolvendo-me em 

seus braços. 

—Deus, eu estou tão feliz que você concordou em fazer isso. Eu vi o 

vídeo. E se você estivesse lá? E se… 

Suas palavras quebram em um soluço, e eu a seguro  mais apertado. 



 

—Estou bem. Você não precisa se preocupar. Eu estou com Drake. Ele vai 

me manter segura. —Ela continua  a chorar, e eu só sussurro palavras 

tranquilizadoras para ela até que ela finalmente se afasta, olhando para mim, os 

olhos vermelhos. 

—Não chore. Você sabe que isto mexe dentro de mim, eu digo a ela antes 

de cutuca-la, fazendo-a sorrir, em seguida, fungar. 

—Eu vou ficar aqui com você.— Ela enxuga os olhos, antes de colocar  

seu longo cabelo loiro atrás da orelha. 

—Não, — eu ouço Pink dizer, e eu olho para cima para vê-lo agora bem 

atrás dela, super perto. Eu tinha perdido de vista ele e Drake quando Elle me 

esmagou em um abraço. Ela pode ser magra, mas ela é alta, e ainda assim Pink a 

ultrapassa. Ele pode até ter um pouco do Drake, mas onde Pink é alto e magro, 

Drake é amplo e sólido. 

Prendo a respiração, mordendo o interior da minha bochecha, querendo 

saber o que vai acontecer. As pessoas não dizem não a Elle. Bem, eles podem 

tentar, mas isso nunca funciona. 

—Desculpe-me.— Ela se vira, mas colide diretamente com ele. Eu vou dar 

um passo atrás, mas encontro Drake lá, e ele me puxa para ele, afastando-se de  

Elle e Pink. 

—Nem sequer tente, Prinzessin. Eu tenho seis irmãs. — Ele olha para ela 

com um sorriso no rosto, mas seu rosto suaviza e sua mão sai e ele está tentando 

escovar uma das lágrimas de seus olhos. 

Ela bate sua mão, e o sorriso só vem de volta para o seu rosto. 

—Eu vou fazer o que quiser, — ela responde com sarcasmo no tom que 

ela usa quando ela está em seu negócio, o modo sem-tolice. As lágrimas 

desapareceram, e sua voz é clara quanto um sino. 



 

—É isso? — Ele dá um pequeno passo em direção a ela, fechando 

qualquer espaço entre eles. Eu não consigo desviar o olhar. É como quando você 

está jogando um vídeo game e apenas um homem ainda está de pé e a matança 

está em um por cento. Só que eu não tenho certeza de quem é quem nesta 

situação. 

—Qual o seu problema que sempre invade o meu espaço? Só porque você 

está me vigiando não significa que você precisa estar na minha bunda.  

—Não é possível me culpar por querer entrar lá, Prinzessin. 

Elle puxa o braço para trás, e eu fecho meus olhos, não querendo ver o 

tapa chegar. 

Quando o som não vem, eu abro um  olho para ver Pink a beijando. Não  é 

um beijo suave, e eu não tenho certeza se eu deveria estar assistindo. A mão que 

ela tinha levantado para ele agora estava presa na  sua. 

Como se ela percebesse o que ela estava fazendo, ela empurra o seu peito, 

e ele facilmente dá um passo para trás. 

—Eu não posso acreditar que você!— Ela se vira para olhar para mim, a 

boca toda vermelha. Minha mão vai a minha boca, e me pergunto se eu pareço 

com isso também. O pensamento faz com que a sensação de formigamento  

volte. Então seus olhos vão para Drake. 

—Estes são o tipo de pessoas que você contrata em sua empresa de 

segurança? — Ela meio que grita com  Drake, e posso dizer que ela está confusa 

e insegura sobre o que fazer. É um olhar que eu nunca tinha visto em seu rosto 

antes. Pink só fica atrás dela e dá de ombros como se ele estivesse preocupado 

com o inferno Elle está prestes a lançar. 

Ele claramente não sabe sobre o tempo que ela e eu fomos para Ben e 

Jerry e eles não tinham mais o sorvete de café. Ela ganhou sorvete de café duas 

vezes por dia durante um mês depois daquela cena. 



 

—Não fale com o meu noivo assim—, eu jogo de volta para ela, não 

gostando que ela pense que ele não está fazendo seu trabalho direito. Não tenho a 

certeza do que o seu trabalho envolve completamente, mas ele cuidado muito 

bem de mim. Mais do que bem. 

A mandíbula de Elle cai aberta. Drake coloca um braço em volta da minha 

cintura, me puxando de volta para o seu o peito. Eu relaxo em seu conforto, 

sentindo o calor me aquecer. 

—Faço-a parar de chorar? — Pink diz , dando um grande sorriso agora . 

Ela chicoteia a cabeça para trás ao redor, provavelmente para dar-lhe um 

olhar.  

—Porra, você olha bem irritada. Eu não consigo me controlar. — 

Ela se vira para mim e libera um bufo e por um breve segundo eu juro que 

um pequeno sorriso atinge sua boca antes que ela volte a me olhar. 

—Noivo? Você não acha que isto um pouco rápido, Zoey? —O tom dela 

me faz querer recuar porque eu conheço muito bem. É o que eu recebo quando eu 

não estou fazendo as coisas direito. Ou o que as outras pessoas sentem que é o 

certo. Normal. Eu sei que ela significa bem, mas ainda arde. O Drake não me faz 

sentir desse jeito. Ele parece me aceitar. Até mesmo  as coisas que apenas saem 

da minha boca. Como quão rápido eu apresso algumas coisas. Como se estivesse 

lendo meus pensamentos, ele confirma que ele não acha que estamos nos 

movendo muito rápido. 

—Não, — Drake diz, ainda me segurando perto. Me afasto um pouco para 

olhar para ele, e eu sei que eu devo ter um sorriso gigante no meu rosto. 

—Você não pode ficar aqui, Prinzessin. O novo casal precisa de seu tempo 

sozinho, — Pink diz a Elle. 

Eu nem sequer volto a olhar para eles. Eu continuo olhando para cima para  

Drake que tem o olhar suave novamente. 



 

—Eu lhe disse para ficar parada, — Drake sussurra para baixo para mim. 

—Desculpa. Parece que eu gosto de persegui-lo ao redor, —Eu admito a 

ele, não me  importando se todos podem nos ouvir. 

—Eu gosto disso, Cupcake, mas até que eu saiba que você está segura, 

você tem que fazer o que eu digo, ou eu vou me preocupar em pará-la. Você vai 

fazer isso por mim?  

—Sim—, eu digo instantaneamente, querendo dar o que ele quer. 

—Ela nunca cumpre tão fácil comigo, — eu ouço Elle bufar. 

—Venha para casa comigo e eu vou cumprir o que quiser. 

—Você é nojento. 

—Você ainda esta molhada do beijo? 

—Zoey.— Elle diz meu nome, ignorando a pergunta de Pink. 

Viro a cabeça para olhar para ela, e eu noto que ela não fez um movimento 

para colocar o espaço entre ela e Pink. 

—O que? 

—Eu quero ficar com você.— 

Eu balancei minha cabeça.  

—Eu quero ficar sozinha com Drake. Temos planos que envolvem eu ter 

muitos orgasmos.  

—Seus planos devem ser para descobrir quem está perseguindo você.— 

Elle bate o pé em frustração, e eu não posso deixar de sorrir. Estranhamente, eu 

gosto de como esse cara, Pink tem todo o seu trabalho. Sua atitude calma está 

começando a desaparecer, sendo substituído por uma mais solta, mais natural, 

Elle. 

—Ele está . Nós só vamos fazer isso no meio. 

—Ela está certa, Cupcake. Eu preciso verificar com a segurança em seu 

prédio e ver se eles tem essas fitas. —Ele se inclina para baixo, colocando um 



 

beijo no meu pescoço. Eu me inclino, dando-lhe tudo de mim, mas ele não lambe 

como eu quero e apenas puxa longe. —Você quer ficar perto de Zoey? Fique 

com Rosa. Ele vive no andar de baixo, e o prédio é seguro. Ambas vão estar 

seguras  aqui.  

—Bom. 

Eu estreito meus olhos para Elle. Ela cedeu um pouco demasiado facil. 

—Chame dois guardas. Eu quero eles na porta, enquanto nós vamos 

verificar a merda, —Drake diz a Pink  antes de virar para mim. 

—Você e sua irmã mantenham suas bundas pequenas plantadas enquanto 

estivermos fora. Quando eu voltar, eu vou te dar o que você quiser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eu ouço Pink fazer a chamada enquanto eu pego o rosto de Zoey nas  

minhas mãos e gentilmente beijo  seus lábios. 

Ela abre para mim, e eu deslizo minha língua para dentro. Como eu gosto 

de seu calor doce, eu quero aprofundar o beijo e levá-la ao chão, mas eu ouço um 

pigarro e eu me lembro que não estamos sozinhos. 

—Eles estarão aqui em três minutos,— Pink diz enquanto eu puxo para 

trás dos lábios de Zoey. 

Ela está sorrindo tão grande que eu não posso ajudar, mas faço o 

mesmo. Inclinando-me para baixo, eu dou-lhe mais  um beijo rápido antes de eu 

me virar, ir para o quarto e pegar umas botas. 

Uma vez que eu estou vestido, eu volto para a cozinha para ver Zoey e 

Elle sentadas no balcão e Pink parado do outro lado, olhando diretamente para 

Elle, quase queimando um buraco dentro dela. 

—Tudo bem?— Ele olha para mim, saindo do transe, e se afastando do 

balcão. 

Eu ouço uma batida e deixo a câmera de segurança ao lado da porta, vendo 

dois dos nossos homens fora. 

Acenando para Pink, eu inclino-me e beijo Zoey na testa uma última 

vez. Eu pareço não conseguir manter as mãos longe dela, e mesmo agora sabendo 



 

que ela não vai estar na minha visão me faz comichão para  apressar isso e voltar 

para ela. É um sentimento que eu não estou acostumado, sempre  gostava de ficar 

sozinho. 

Pink passa por mim com um olhar perverso no rosto. Ele caminha até onde 

Elle esta sentada, e antes que ela possa protestar, a tira do seu banco, e a coloca  

de volta dramaticamente como em um filme antigo, e coloca um beijo direto 

sobre os seus lábios. 

Eu mordo meu lábio para segurar a risada, e eu olho para Zoey que está 

fazendo o mesmo. 

Depois de um momento, ele quebra o beijo, colocando-a de volta para 

baixo no banco, e caminha longe. 

—Idiota, — murmura Elle quando ela toca os lábios e suas bochechas 

ficam vermelhas brilhantes. 

—Por mais que você mantenha mencionando o seu traseiro, Prinzessin, eu 

posso ver aonde você  vai precisar  de atenção em primeiro lugar, — Pink diz, 

sem olhar para trás enquanto ele caminha para fora da porta. 

Eu olho para ver a boca de Elle cair aberta e suas bochechas ficarem  ainda 

mais brilhante, então eu deixo ela e Zoey rindo sozinhas no apartamento. Quando 

chegarmos lá fora, eu falo aos meus rapazes colocados fora por precaução, 

depois eu e Pink seguimos  para o meu caminhão. 

—Você tem certeza que quer continuar a cavar seu túmulo? Eu pergunto, 

olhando pra  cima vendo Pink entrar  no caminhão. 

—Enquanto eu acabar enterrado dentro dela, eu estou bem. 

Ele não sorri quando ele diz isso. O olhar na cara dele é sério. Eu só 

balanço a minha cabeça e ligo o caminhão, puxando para fora da garagem. Eu 

não acho que eu já vi Pink vir para uma mulher como essa antes. Ele tende a ser 

o único a empurrá-las pra longe. Quando eu vou para a casa de sua família para 



 

os feriados, as amigas de seus irmãos caem sobre ele, e ele sempre tenta evitá-

las. É novo vê-lo perseguindo uma. Bem, talvez perseguindo não é a palavra 

certa. É mais como se ele estivesse plantando ele mesmo. 

—Então você está noivo? Sua pergunta não contém um traço de 

zombaria. É uma  pergunta honesta, e eu dou a ele uma resposta honesta. 

—Sim.— 

Não há um segundo de hesitação na minha resposta. E não um único sinal 

de dúvida. 

—Só isso? — Ele pergunta, e eu ouço as outras questões que vêm junto 

com isso. 

—Sim—, eu respondo, não estando pronto para falar sobre isso com 

ele. Há apenas uma pessoa com quem eu quero discutir isso, que é Zoey. Não é 

negócio de ninguém além de nós dois. Ela facilmente me pegou 

desprevenido. Ela só jogou casar lá fora, e eu não estou indo olhar a boca de um  

cavalo de presente. 

Vou levar o que ela está me dando. Foi rápido? Foda-se, sim, mas eu não 

me importo. Nós temos o resto de nossas vidas para mergulharmos  uns nos  

outros, e eu sei porra, por instinto, que ela esta destinada a ser minha. E esse 

instinto me manteve vivo e tem ainda para orientar-me errado. Há apenas algo 

sobre ela que se encaixa. 

—Tudo bem.— Rosa leva a dica, e posso ouvir um pouco de compreensão 

em sua voz quando ele puxa para fora seu telefone. —Então, qual é o próximo 

passo? 

—Nós vamos voltar  para seu apartamento e falar com os segurança de  

lá. Eu não quis mencionar isso na frente dela, mas o meu pedido de cópias 

digitais dos vídeos de segurança foi negado.  

—Por quê? Você não explicou a situação?  



 

Eu rosnei um pouco e penso sobre o e-mail que eu enviei anteriormente 

com a solicitação . O email que eu tive em resposta foi um não firme. Eu pensei 

que uma visita pessoal possa ajudar  a convencê-los. 

Quando puxamos para fora do prédio de Zoey, Pink e eu saltamos  para 

fora do caminhão e vamos para dentro. O guarda com quem falei hoje cedo foi 

embora, e alguém novo está em seu lugar. 

O cara sentado atrás do balcão se levanta quando nos aproximamos. Ele 

está próximo a nossa idade, fim dos vinte anos, início dos trinta, alto, com 

cabelos e olhos escuros. Sem tatuagens ou piercings. Seu nome  —Ben.— Eu 

absorvo  tudo isso antes de eu chegar até ele. No mesmo tempo, verifico  se há 

portas de saída e pontos de acesso em torno de mim, pontos de entrada onde  

alguém poderia deslocar-se sobre mim. Eu sempre faço isso quando entro em 

uma sala. Sempre verifico ao meu redor e me certifico de que eu saiba 

exatamente o que está vindo de que direção. 

Quando eu chego à mesa, vejo Pink se apoiar nela  e examinar o ambiente 

da mesma maneira que eu fiz. 

Um resultado de anos de treinamento. 

—Oi. Eu sou  Drake Hart, e este é o meu parceiro, Daniel Pinkoski. —Eu 

aceno em direção a Pink. O segurança dá um passo para trás, os olhos correndo 

entre nós. — Estivemos aqui com Hart Segurança sobre uma perturbação em 

uma das casas do seu prédio. Eu falei com Orlando aqui na recepção esta manhã 

mais cedo sobre como obter algumas filmagens .  

—Orlando não está aqui—, diz ele, confirmando o que eu já sei. Orlando 

não chegará em um par horas. 

—Isso é bom. Tenho certeza que você pode ajudar, Ben. Posso dizer que 

você leva o seu trabalho a sério, e eu também tenho certeza que você não gostaria 

que a senhorita Zoey Barber sofra qualquer dano.  



 

Ele incha o peito um pouco, invertendo a sua retirada. Bingo. Eu tive um 

sentimento que este abordagem poderia funcionar depois que eu li o arquivo que 

eu puxei sobre ele. Ben aqui tentou entrar para a polícia duas vezes. Negado duas 

vezes, ambas por um joelho ruim. 

No papel, ele parece um cara stand-up e poderia ter sido um bom policial. 

—Orlando não disse nada sobre você passar aqui.— Ele se inclina para 

baixo, clicando em seu computador algumas vezes como se ele estivesse 

procurando uma nota. Tenho certeza de que Orlando não disse a ele que eu viria 

aqui porque ele nos disse que não iria entregar qualquer fitas. Alguma besteira 

sobre como proteger seus outros inquilinos. Que eu precisaria de um mandado se 

eu quisesse. 

Olhando como Orlando lida com as coisas por aqui, ele não dá uma foda-

se sobre a proteção de seus inquilinos. O mais provável é que ele está cobrindo 

seu próprio traseiro  porque se essas fitas fossem divulgadas, elas mostrariam que 

ele deixa alguém que ele não deveria entrar  e isso colocaria seu traseiro na linha. 

—Eu não vejo nada, mas eu posso facilmente obter-lhe algumas fitas, se 

você gostaria. Qualquer coisa para ajudar a manter a nossa Zoey segura. Ela é 

uma menina tão doce. Estranha, mas doce . 

Sinto a mão de Pink descer no meu ombro antes que eu posso abrir minha 

boca. 

—Isso seria muito útil se você não se importa, — diz ele, despejando a 

data e tempo que precisamos. Ele sabia que eu estava prestes a me lançar sobre  

Ben. E isto  teria fodido tudo. Eu respiro fundo e olho para Pink, que me olha de 

volta, com um olhar que eu sei que significa obter minha  porra junto. Talvez 

Zoey fosse estranha, mas ela não é mais estranha que eu. Inferno, o motivo que  

ele pensa que ela é estranha é justamente o porque eu não consigo obter o 

suficiente. Tudo o que sai de sua boca parece apenas para fazer isso 



 

comigo. Como alguém não a pegou antes é que eu não tenho idéia do caralho. Eu 

tenho que acreditar no que ela está dizendo sobre apenas ter sentimentos por 

mim, porque ela veio tão forte. Se ela tivesse feito isso com outra pessoa, eu não 

posso imaginá-lo resistindo de colocar  um anel em seu dedo. 

—Eu preciso de um anel. As palavras saem direto para fora da minha boca 

em modo Zoey, fazendo Pink sacudir a cabeça. O guarda de segurança continua a 

clicar em seu teclado. 

Um anel em seu dedo soa muito legal. Já posso imaginá-la passando as 

mãos por todo o meu corpo com ela usando-o. O pensamento faz meu pau voltar 

à vida. 

—Isso é estranho—, Ben diz, puxando-me dos pensamentos que eu não 

deveria estar tendo agora mesmo. Estou mais uma vez, perdendo-me em uma 

névoa e não tenho certeza que eu estou recebendo a merda feita, mantê-la segura. 

—O quê?— A palavra sai um pouco mais dura do que eu pretendia. Eu 

ainda estou agitado com ele, mesmo que ele esteja conseguindo o que eu quero. 

—Eles se foram. Não há nada aqui. Na verdade, eu não consigo encontrar 

nenhuma das  fitas  de antes do meu turno  de hoje. —Ele continua clicando para 

ver se ele pode encontrá-lo, mas sei que ele não vai. 

—Sinto o cheiro de merda—, eu digo a Pink, que apenas acena com a 

cabeça. 

Eu me viro, me dirigindo a porta, sem me preocupar em tentar obter mais 

de Ben. Ele não tem nada. Eu retiro o meu telefone e disco para  meu escritório. 

—Hart Segurança, — Sherrie, a irmã mais nova de Pink, atende o telefone. 

—Eu preciso de uma tripulação a mais no apartamento de Zoey. Quero 

impressões feitas.  

—Na porta?—, Ela questiona, e eu a ouço digitando em seu 

computador.—Em toda parte. 



 

 

 

 

— Eu quero te  dizer que você é louca, mas ... —Elle dá de ombros, 

enquanto ela desliza para fora do banco do balcão e se dirige para o pote de 

café. Mas eu gosto de como vocês dois ficam juntos. É diferente. 

Diferente. A palavra que eu tenho ouvido toda a minha vida. 

—Eu realmente gosto dele. Eu mexo com as bordas do papel sentada  no 

balcão, necessitando fazer algo com as mãos. A opinião da minha irmã significa 

muito para mim.  Sempre fomos  ela e eu, e enquanto ela poderia ser mandona  

comigo, eu sei que eu preciso. 

Ela me puxa para trás e me mantém no caminho certo. Se eu não a tivesse, 

eu provavelmente apenas viveria  em uma confusão de caos. 

—Eu nunca me senti assim. Eu não posso nem conseguir entender isso. 

Não que eu tenha realmente tentado. Minha mente parece estar focada em Drake. 

—É o que está te deixando louca?— Depois que ela mexe em alguns 

armários, ela encontra uma caneca e transformando-a em um copo. Ela não me 

oferece um, sabendo que eu não suporto isto a menos que seja um daqueles 

carregados com chantilly e chocolate. Elle apenas bebe o dela preto e sem nada. 

—Não. 



 

—Bem, lá vai você.— Ela sorri sobre a xícara de café antes de tomar um 

gole. 

Não estava me deixando louca, curiosamente. Eu gosto que exista uma 

razão para as coisas. Com isso, eu só pareço tentar me agarrar e mantê-lo sem me  

preocupar com o porquê. Eu fiquei estupidamente feliz quando ele pareceu  

concordar com a idéia de casarmos. Eu estava com medo quando ele não me 

respondeu rapidamente no início, quando estávamos deitados na cama antes de 

Elle e Pink aparecerem. 

Ou talvez ele apenas disse que  sim para não me envergonhar. Um pouco 

desse sentimento afunda de volta. 

—Ele é bonito. Como aqueles ásperos caras lindos que as  mulheres 

sempre ficam loucas vendo na TV.  

—E?— Ela define seu café para baixo, apoiando os cotovelos no balcão, e 

me estuda como se ela não entendesse aonde eu estou querendo chegar. 

Eu apenas dou de ombros. Eu nunca uma vez realmente pensei como eu 

pareço, apesar ter uma irmã que foi modelo uma vez. Agora eu me 

importo. Quero que nos encaixemos. 

—Vocês dois se encaixam, Zoey, — ela diz como se estivesse lendo 

minha mente, algo que muitas vezes acho que ela pode fazer. É por isso que eu  

não estou toda sobre os seus negócios com ele. — Eu gosto de como ele é com 

você. Como você é com ele. Eu nunca te vi assim. Você parece feliz. 

—Eu pensei que todos os caras eram idiotas com cabeça de porco? — Eu 

me lembro das palavras que eu tenho certeza que a ouvi  murmurar menos de 

uma semana atrás. 

—A maioria são. Eles só querem entrar em  suas calças.  

—Espero que sim porque eu realmente quero Drake nas  minhas calças, — 

eu digo sonhando e Elle cospe um bocado de café, me fazendo pular. 



 

Ela limpa sua bagunça e balança a cabeça.  

—Eu quis dizer que isso é tudo que alguns homens querem, e eu não posso 

acreditar que isso acabou de sair da sua boca. Estou gostando mais e mais de 

Drake a cada segundo. 

Eu estreito meus olhos para ela, fazendo-a rir mais. 

—Acalme-se, Zoey. Eu não quis dizer isso. O homem claramente só tem 

olhos para você. Confie em mim. Sei pela maneira como seus olhos seguem você 

como se ele não conseguisse deixá-la fora de seu alcance. É doce. Além disso, eu 

nem tenho certeza de que ele sabe que eu tenho uma vagina.  

—Pink sabe que você tem uma vagina. 

Minhas palavras fazem ela estreitar os olhos para mim agora. Eu ainda não 

posso acreditar em todas as coisas que ela se deixou passar com ele. Ninguém faz 

uma luta melhor do que Elle. 

—Bem, ele não está recebendo qualquer lugar perto da minha vagina. 

—Eu não sei como fazer isto. Eu nem sequer tive relações sexuais e eu 

acho que já estou viciada nele. Eu não tenho certeza do que vai acontecer quando 

eu entender. Eu não sei como fiquei tanto tempo sem ele ter feito isso 

antes. Você realmente sabe como é bom. eu só estava no escuro, mas agora eu sei 

que vai ser incrível.  

Elle silenciosamente termina a limpeza. Eu posso sentir a tensão no ar 

crescer um pouco. 

—Você fez sexo, certo? Eu só pensei ... —Eu paro, tentando pensar de 

volta. Ela nunca teve um namorado sério, mas ela já namorou antes. Ou saiu em 

encontros de qualquer maneira. Eu apenas nunca perguntei a ela sobre sexo, 

porque, bem, eu realmente nunca pensei muito sobre isso até agora. 

—Elle?— Eu empurro. 



 

—Não, eu não tive relações sexuais,— ela finalmente solta. Eu posso 

sentir meus olhos se arregalarem . Ok, então. não vi isto  vindo. 

—Como eu disse, os homens são idiotas que só querem emtrar em suas 

calças, e depois eles se movem para a próxima. Eles só gostam de mim porque eu 

sou bonita e querem chegar até mim. Ou eles pensam que podem me comprar. 

—Pink faz você se sentir assim também?—, Pergunto, de repente me 

sentindo mal. Eu nunca tinha pensado nisso assim. Me faz lembrar um pouco do 

que Drake disse sobre mim apenas querer ele para o sexo, o que não é verdade. 

—Ele só me faz sentir frustrada, — ela rosna. Na verdade rosna em uma 

voz que eu nunca tinha a ouvido usar antes. Até me faz  rir um pouco. Seus olhos 

estalam para mim. É o olhar que ela me dá quando eu estou dizendo algo que eu 

não deveria. 

—Frustrada sexualmente? 

—Eu vou te dar um soco. 

—O quê?— Eu ergo minhas mãos, e ela atira a toalha que ela usou para 

limpar a bagunça em mim. Eu pego-a em pleno ar antes de jogá-la de volta para 

ela. 

—Estava só pensando. Você deixa ele te tocar e te beijar depois de gritar 

com ele. É confuso. — Eu nunca vi um homem lidar com Elle como Pink faz. É 

realmente muito intrigante. Ele parece saber como trabalhar com ela. Mesmo eu 

não posso fazer isso e eu conheço ela toda a minha vida. 

Ela solta um suspiro pesado como ela faz o seu caminho de volta para seu 

assento . 

—Não, eu não me sinto como se ele só quisesse entrar nas minhas 

calças. Normalmente, quando você chama um cara e eles se movem, mas nunca 

se sabe. Estou cansada. Ele está ficando cada vez mais  no meu espaço e me 

beijando como se ele pudesse fazer isto sempre que ele quisesse. É irritante e  —



 

quente, — eu termino para ela, fazendo-a revirar os olhos, mas eu vejo um lado 

de sua boca levantar um pouco, como se ela estivesse lembrando dele irritando  

ela. 

—Eu gosto dele, — ela finalmente admite. — E eu odeio que eu goste 

dele, e eu odeio que ele parece saber que eu gosto dele. — Ela parece tão frustada 

com sua própria admissão. 

Eu dou risada  mais uma vez do  círculo que ela parece estar entrando. 

—Você deve apenas aceitar isso e não questioná-lo, como eu. Minha 

lógica é inegável. — Eu digo a ela, dando-lhe uma das minhas linhas favoritas do 

filme. Eu a uso quando ela tenta argumentar um ponto contra mim.  — 

Poderíamos fazer um casamento duplo! 

Eu salto para cima da minha cadeira como se eu só tivesse vindo com a 

melhor ideia de sempre. Porque eu fiz  

—Eu não posso mesmo com você, — ela  diz, finalmente, abrindo um 

sorriso e rindo. 

—Ei, se tudo que ele quer é entrar  em suas calças, então você saberá onde 

você está quando você diz que vocês vão se casar. É perfeito. — Eu aceno com a 

cabeça. Porra, eu poderia ser boa em toda coisa de relacionamento depois de 

tudo. Eu poderia ser a Oprah isso é só começar a entregar casamentos a fora. 

Eu começo a pular ao redor e cantar , —Você tem um casamento. Você 

tem um casamento. — 

Elle apenas ri mais duro . 

Quando a porta se abre, eu giro para ver que Drake e Pink estão de volta. 

—Vamos todos nos casar! — Eu digo a eles antes de lançar-me em Drake. 

 

 

 



 

 

 

Eu alcanço e pego Zoey quando ela pula em meus braços. Eu abraço-a, 

pressionando meu nariz em seu pescoço e inalando o cheiro dela. Ela é doce 

como madressilva fresca, e isso me deixa selvagem. Tendo seu corpo pequeno 

quente  envolvido em torno de mim me faz sentir como se eu tivesse voltado para 

casa. Foda-se, eu vou me acostumar a voltar para casa e para isso todos os dias. 

Eu me viro para Pink e dou uma  piscadela para ele por cima do ombro de 

Zoey.  

—Eu vou deixar você lidar com aquela. — Eu aperto duro sua bunda  

enquanto eu ando em direção ao quarto. —Vejo vocês mais tarde. 

Eu não me viro  para vê-los sair. Ouço a porta da frente e o bloqueio clicar 

no lugar, assim que eu entro no quarto principal. 

—Você estava planejando nosso casamento? — Pergunto enquanto eu 

beijo o pescoço de Zoey e deito ela  em cima da cama. Eu rastejo sobre ela, 

puxando fora sua camisa enquanto ela chega e retira a minha. Eu tiro sua  camisa 

e olho para ela, vendo seus seios cheios derramarem fora do topo de seu sutiã de 

algodão branco. 

—Sim. Eu acho que seria rentável se todos nós nos casarmos ao mesmo 

tempo, pelo menos no mesmo lugar. Seria divertido, — ela diz, enquanto passa 

as mãos pelo meu peito nu. 



 

Eu puxo a pequena caixa do bolso e coloco-a em sua barriga nua. Eu olho 

para cima em seus olhos e vejo a emoção lá quando ela arrebata a caixa e a abre . 

—Oh, é tão brilhante! — Ela exclama, tirando  o anel fora da caixa. —Eu 

nunca uso jóias, mas eu vou usar isso o tempo todo. É tão bonito. O que é isso? 

Balanço a cabeça, pensando que esta é a proposta mais louca de todos os 

tempos, e eu tenho muita certeza de que ela só decidiu que Pink vai se casar, 

também.  

—É uma ametista. É pelo mês em que nos conhecemos, fevereiro. E 

também o mês do meu  aniversário . 

—É seu aniversário? Quando? —Ela olha para mim com entusiasmo, e eu 

não posso ajudar, mas sorrio de volta para ela. 

—É em um par de semanas.— Nervoso, eu tomo o anel de suas  mãos e 

deslizo em seu dedo. — Eu queria tanto de mim em você como possível, e eu 

pensei que era perfeito. Encontrei-o em uma loja de antiguidades no caminho de 

volta hoje. Eu preciso que você tenha o meu anel em você para mostrar ao 

mundo que você é minha.  

Ela olha para ele e depois de volta para mim, o maior sorriso que eu já vi. 

—É lindo. Muito obrigado, Drake.  

Ouvi-la dizer essas palavras libera quaisquer nervosismo remanescentes 

que eu tivesse. Se ela não gostasse  dele  ou ela não quisesse  fazer isso, ela teria 

me falado. Eu sei que ela só vai dizer a verdade sobre como ela se sente. 

Inclinando-me, eu mantenho meus lábios apenas uma respiração dela e 

sussurro as palavras que eu estou morrendo de vontade de dizer desde o 

momento em que pus os olhos nela. 

—Eu te amo, Zoey. 

—Eu também te amo, Drake. 



 

Sentindo as palavras deixar meus lábios ao mesmo tempo que atinge o 

meu coração é tudo que me consome . Eu não suporto nem mesmo milímetros de  

distância entre nós, então eu conecto nossos lábios. Nosso beijo é feroz e nossa 

paixão aumenta quando a verdade entre nós se instala no lugar. 

Vai além da rima ou da razão de  como isso aconteceu tão rápido. É difícil 

de acreditar que isso seja possível. Mas isso é. Isso é diferente de tudo que eu já 

senti, e eu quero agarrar-me a ela e nunca deixá-la ir. A vida é assim tão curta, e 

o  mundo pode acabar amanhã. Tudo em meus braços poderiam desaparecer, e eu 

não quero que me  arrependa de algo ter ficado sobre a mesa. Eu quero saber que 

não resta  nada a dizer para Zoey e que não retive nada. 

Enquanto nossas línguas conhecem e provam um ao outro e, como Zoey 

passa a mão pelo meu cabelo, sinto a banda legal do anel em seu dedo contra a 

minha pele. É um lembrete de  que ela é minha. Para sempre. 

Ela quebra o nosso beijo e desce entre nós, desfazendo meu jeans e 

empurrando-os para baixo dos meus quadris. 

—Eu quero sexo agora, Drake.— Ela lambe os lábios e sorri para mim 

enquanto a sua pequena mão chega no meus jeans e envolve em torno de meu 

pau. 

—Foda-se.— Eu enterro meu rosto contra seu decote, tentando não gozar  

em sua mão com apenas o leve toque. 

—Nós vamos nos casar. Você não pode voltar atrás —, diz ela, 

acariciando meu pau para cima e para baixo. 

—Calma, baby. — Eu chego para baixo, gentilmente agarrando seu pulso 

e tirando-o do meu pau. Eu levo a mão à boca e beijo  a palma da mão. —Vai ser  

muito em breve, se você continuar com isso.  

Antes que ela possa protestar mais, eu chego por trás dela e desengancho o 

sutiã, deixando os seios grandes derramarem . Minha boca vai diretamente para 



 

seu mamilo enquanto seus  dedos vão  para o meu cabelo, e um gemido escapa de 

seus lábios. 

—Uau, isso é bom. 

Eu chego para baixo entre nós e desfaço suas calças jeans, empurrando-as 

fora e abaixo sua calcinha. Tiro o mamilo da minha boca com um estalo  

enquanto eu me movo para baixo de seu corpo, deixando-a  nua  e chutando para  

fora o resto das minhas roupas ao mesmo tempo. 

Quando eu me movo de volta para o seu corpo, eu empurro suas pernas e 

beijo todo o caminho até sua coxa.  

 —Apenas um beijo antes, Zoey, — eu sussurro contra sua pele suave 

antes de colocar minha boca na sua buceta e dar-lhe algumas lambidas. 

Eu deslizo meus dedos até o interior de sua coxa e da sua abertura 

molhada. Eu deslizo um dedo dentro  e sinto  seu aperto em cima de mim. Ela é 

incrivelmente apertada, e eu sei que ela vai espremer a vida fora de mim quando 

eu chegar com meu pau lá dentro. 

Zoey geme novamente enquanto eu dou-lhe algumas longas lambidas, 

provando sua vagina e a sensação de que eu estou a ponto de caber dentro 

dela. Deslizando outro dedo dentro dela, eu trabalho dentro e fora, tentando 

estica-la tanto quanto possível. Sinto o hímen enquanto eu balanço dentro e fora 

dela com os dedos. Quando eu levo um terceiro para sua abertura, eu puxo minha 

boca de volta para o seu clitóris. 

—Isso pode doer um pouco, Cupcake. Mas eu quero prepará-la para mim. 

— Eu olho para cima e vejo ela acenar enquanto ela passa os dedos pelo meu 

cabelo. 

Suas bochechas coram, sua boca parcialmente respira tão rápido soprando  

dentro e para fora. 



 

Ela está pronta para algum tipo de liberação, e espero dar a ela, ao mesmo 

tempo a dor vem para que eu possa tirar a dor. 

Eu abaixo a minha boca de volta para o clitóris e chupo-o em minha boca, 

passando minha língua através dele. Seu doce aroma de madressilva enche meus 

pulmões, e eu gemo em torno de sua buceta e eu mergulho três dedos grossos 

dentro dela. 

Ouvi-a gritar no seu orgasmo e da picada de dor como eu gentilmente 

movo dentro e fora de seu corpo. Sua buceta aperta em torno de mim, e eu sinto o 

seu hímen quebrar quando o clímax bate nela. 

Tendo uma boca cheia de sua vagina enquanto o lençol esfrega contra meu 

pau é quase demais. Leva tudo dentro de mim para segurá-la e gozando toda 

sobre mim enquanto eu a ajudo a colocar para fora seu prazer e dar-lhe todo o 

tempo para ajustar-se à invasão. 

Eu esfrego seu ponto G, fazendo  seu clímax durar mais tempo enquanto 

eu dou ao seu clitóris lambidas suaves. Após alguns minutos amando a sua 

vagina, ela relaxa debaixo de mim, e suas pernas caem abertas descuidadamente. 

Eu olho para cima para ver um sorriso enorme em seu rosto, e eu não 

posso deixar de sorrir de volta. 

Ela levanta os quadris um pouco quando eu movo meus dedos 

novamente. Eu olho para baixo e vejo apenas um pequeno traço de sua 

virgindade sobre eles, e eu estou oprimido pelo desejo de provar. 

Eu puxo os dedos de seu corpo e coloco-os  em minha boca, lambendo e 

limpando-os. Eu posso provar o tom de cobre, bem como a doçura de sua buceta, 

aromatizada pelo orgasmo que ela me deu. Eu sinto que o ato nos une. Ela vai 

sempre ser minha. 

Depois de eu tomar os dedos de minha boca, eu inclino-me e dou a sua 

vagina algumas lambidas a mais antes de me mover pelo seu corpo. Eu não quero 



 

deixar seu gosto doce, mas meu pau é um bastardo ganancioso e quer um gosto 

também. 

—Drake,— Zoey geme, me puxando para ela. 

Minha boca vai imediatamente para o mamilo duro, necessitando deles na 

minha boca enquanto o meu pau alinha acima em sua abertura. 

—Por favor, Drake. Eu preciso de mais. 

Como se para afirmar sua declaração, ela levanta os quadris, deixando a 

ponta do meu pau mergulhar em sua umidade. Dando a ela o que ela quer, eu 

empurro para a frente passando suas dobras  úmidas e deixo a sua vagina me 

apertar. 

Ela é tão apertada, e eu mordo um pouco seu mamilo para me impedir de 

gozar. A distração de agradar seu corpo é suficiente para me manter a borda, e eu 

empurro todo o caminho dentro dela enquanto ela aperta em torno de mim. 

Quebrando minha boca longe do seu mamilo, eu olho em seus olhos e 

começo a empurrar dentro e fora dela em movimentos longos. 

—Eu não vou durar muito—, eu me seguro, tentando não gozar muito 

cedo. 

—Eu estou tão animada — diz ela, olhando para mim com os olhos 

grandes  brilhantes. — Será que vou sentir  todo seu esperma em mim?  

Suas palavras me fazem quase perder isto, e eu enterro meu rosto em seu 

pescoço.  

—Porra, Zoey. Você vai me fazer gozar.  

—Eu só estou querendo saber se eu vou sentir quando isso acontecer. Vou 

ficar muito cheia? Há espaço em mim para isso? Seu pau é extremamente 

grande. Eu não sei como seu orgasmo vai caber, também. Eu devo gozar  em seu 

pênis primeiro e ver  como que se sente. Gozar  nos seus dedos foi espetacular.  



 

Eu sorrio contra seu pescoço e bombeio dentro e fora dela. Quando eu 

chego entre nós e esfrego seu clitóris, ela geme no meu ouvido. 

—Oh, é isso. Sim, eu estou lá.  

Eu delicadamente mordo o seu ombro enquanto ela aperta em torno de 

mim. Sinto suas unhas arranharem minhas costas, enquanto ela fica tensa  e solta 

seu orgasmo. Meu nome deixa seus lábios e é então que eu  não posso conter-me 

mais. 

O som de seu orgasmo  combinado com ela falando o meu nome, é tudo o 

que posso tomar, e eu empurro dentro dela  uma última vez, enchendo-a com 

cada gota de mim. 

Eu resmungo contra o seu corpo quando onda após onda de prazer dispara 

minha espinha,  e através de minhas bolas. É o orgasmo mais intenso da minha 

vida, e eu quase colapso em Zoey quando eu chego ao final do mesmo. 

Preparando-me em meus cotovelos, eu me mantenho enterrado dentro dela 

enquanto eu pego a minha respiração. 

—Uau. Eu senti totalmente isso, — ela diz , beijando meu pescoço. Oh. 

O som engraçado me faz inclinar e olhar para ela. 

—Eu sinto correndo em minha bunda. Isso é normal? Você deve ter  muito 

esperma. Eu tenho que limpar? Eu meio que gosto de você estar dentro de mim 

assim. Isso é estranho?  

Eu sorrio enquanto eu nos viro, mantendo meu pau nela. Porra, eu amo as 

coisas que apenas saem de sua boca. Sem constrangimento. Só ela. Uma vez que 

ela está em cima de mim , eu seguro seus quadris e  me enfio  dentro dela. 

—Eu não sei o que é normal e se todo mundo gosta do que nós 

gostamos. Mas eu sei que não há nada sobre você que eu não quero provar ou 

amar. E ouvir você dizer que você gosta de mim dentro de você me faz querer 

transar com você outra vez.  



 

Ela sorri para mim como se eu só fisesse seu mundo perfeito, e ela começa 

a se mover para cima e para baixo no meu pau. 

—Bom, porque eu quero fazer isso de novo, e desta vez com mais 

posições. Eu sou bastante flexível. — Ela se inclina para a frente um pouco. —

Eu pesquisei algumas coisas, — ela diz  séria. 

Meu sorriso se transforma em um gemido quando ela se inclina um pouco 

para trás e me leva mais fundo dentro dela. Se o mundo terminar agora, eu vou 

morrer um homem feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

—Nem mesmo pense nisso, Cupcake, —Drake diz enquanto eu olho para 

ele sobre o balcão do café da manhã ,enquanto ele limpa após o nosso almoço 

tardio. 

Outra batida soa na porta, e eu faço a minha jogada,  me lançando para ele 

tão rápido como eu posso. Eu apenas dou quatro passos antes que ele me tenha 

em seus braços, me jogando sobre seu ombro enquanto eu grito. Ao longo das 

últimas semanas eu observei que eu gosto de fazer ele me perseguir. Há algo 

sobre a emoção disso. Eu não consigo me conter, e eu sabia que no momento em 

que ouvi a batida na porta da frente que era outra chance para atacar. 

Eu não estou autorizada a atender a porta. Inferno, eu nem sequer deixei 

este lugar em mais de duas semanas. Pendurada em uma névoa de sexo com 

Drake. Não foi até recentemente que notei como perdida nele eu me tornei. Eu 

não estava terminando um projeto atual que eu estava trabalhando e Elle me 

lembrava disso diariamente. Provavelmente porque Ensore, a empresa que  nos 

tinha contratado agora, estava  toda  sobre ela fazendo ela me perseguir. 

Drake acerta minha bunda, me fazendo me mexer e rir. 

—Eu não sei por que você sequer tenta. Eu sempre vou te pegar.  

Ele se vira um pouco para que ele não me bata contra a porta enquanto ele 

verifica o olho mágico. Tem que ser alguém de dentro do edifício ou o interfone 

teria tocado. Os únicos visitantes que recebemos são Pink e Elle. Se eu tivesse 



 

que adivinhar é Elle, o que significa Pink não está muito atrás. Ele meio que 

aparece quando ela está por perto, se certificando de estar sempre em seu 

espaço. Ela vai gritar com ele e, em seguida, eles vão para isto, e isto sempre 

termina com Pink a levando para fora do apartamento, a minha irmã envolvida 

em torno dele. Eu não tenho nenhuma ideia de como Pink pode andar e levá-la 

para fora, ao mesmo tempo, mas ele parece  tê-la para baixo como uma arte. 

—Elle—, Drake diz deslizando o meu grande corpo até meus pés 

descalços  baterem no chão. 

Mesmo sabendo que é minha irmã, ele ainda bloqueia a porta com seu 

corpo quando ele a deixa entrar, nem mesmo me deixando ver o corredor, uma 

tarefa fácil com o seu corpo do porte do  Hulk. 

Elle empurra para dentro, sem esperar ser convidada. 

—Você tem tudo feito? — Ela bufa, e eu só olho para ela. Ela não parece 

com ela mesma . Na verdade, ela parece como eu olho depois de uma longa noite 

com Drake. Seu cabelo loiro está bagunçado, e sua camisa normalmente 

abotoada parece que foi pega do chão e apenas colocada. 

—Você disse que teria isso por agora, — ela continua. Sei que ela está 

frustrada comigo. Eu continuo a dizer a ela que eu estou quase terminando, mas 

depois me distraio. Ela não quer que a gente olhe esquisito pra ela. 

—É culpa de Drake. Eu lhe disse que tinha que trabalhar e ele não me 

deixou sair da cama. — Eu solto  a verdade e  o empurro em direção a ela, mas 

ele não se move. Maldito  parede de  concreto. 

—Sim, porque eu vou sair da cama e você me envolve com o seu doce 

traseiro ao meu redor. 

Eu totalmente fiz isso esta manhã. Normalmente, Drake acorda antes que 

eu vá trabalhar fora, mas esta manhã eu de alguma forma acordei antes 



 

dele. Desnecessário dizer que ele não o foi ao ginásio esta manhã. Eu também 

não terminei  a minha codificação para o novo sistema da Ensore. 

—Deus, se eu não amasse o olhar que você coloca no rosto da minha irmã, 

eu gostaria de bater em você dois  por serem tão irritantemente adoráveis. 

—Você é a única falando. — Eu atiro de volta para ela. 

—Hey, eu só estou usando-o para o sexo. 

—Eu sabia! Você fez isso! —Eu aponto meu dedo para ela. Ela não me 

deu nada sobre o que está acontecendo entre ela e Pink, exceto para as sessões de 

amassos que eu vi, mas eu não vi uma tonelada disso nestas últimas duas 

semanas. Eu viro meu dedo indicador para Drake. — Casamento em dobro está 

de volta. 

Drake agarra meu dedo antes de morder o fim de tudo, em seguida, o 

beija.  

—Você quer que seu duplo casamento, eu vou certificar-me de consegui-

lo Cupcake —. 

—Drake diz que eu posso ter tudo o que eu quero,— Confirmo Elle. 

—É mesmo?— Ela cruza os braços e olha para mim com uma expressão 

de dúvida. 

Eu apenas aceno porque é verdade. Não há uma coisa que eu pedi que eu 

não tive. Mas tudo que eu pareço pedir é orgasmos e alimentos. Oh, e todos The 

X-Files em Blu-ray. 

—Você pode fazer Pink  parar de me seguir? — Ela levanta a sobrancelha, 

sabendo que talvez Drake poderia fazê-lo deixá-la sozinha. Ele é o chefe de Pink, 

mas eu não acho que Drake dizendo-lhe para deixá-la sozinha iria funcionar. 

—Veto! —  Eu grito antes de me inclinar em direção a Drake. — Eu posso 

vetar coisas, né? 

—Sim, cupcake, você pode vetar coisas. 



 

—Vê?— Eu aceno de novo, confirmando que eu recebo o que eu 

quero. Eu acho que eu estou mais cutucando Elle do que qualquer coisa porque 

antes de Drake, ela teria tudo, tudo! —Por que você precisa The X-Files em Blu-

ray? Eles estão todos em Netflix.  

—Código, Zoey. Eu não estou brincando mais. Nós assinamos um 

contrato . 

—Está bem, está bem. Eu posso ter tudo acabado em poucas horas. É tudo 

feito. eu só quero correr mais alguns testes nele. 

—Obrigada. 

—Quando eu terminar, você quer começar a planejar o nosso casamento 

duplo? Eu encontrei essas coisas de tabuleiro que você coloca  coisas on-line 

chamado Pinterest. WeddingMama1245 me disse que todos os bons lugares para 

encontrar o material para segurar. 

—WeddingMama1245?— Elle diz, rindo. 

—Ela não esta  brincando. Não se deixe enganar pelo nome, —eu digo. Eu 

só tentei  questionar WeddingMama1245 em algo no outro dia e ela virou-se para 

mim, dizendo que ela não  ia me dar links mais. Eu pensei sobre apenas 

cortando-a e ver o que ela estava olhando, mas eu disse não ao invés. Eu não 

quero perder a minha conexão com WeddingMama1245. 

—Eu não tinha terminado com você.— Eu ouvi um grunhido e me virei  

para ver o Pink  de pé na  porta vestindo apenas um par de shorts. Ele parece que 

acabou de sair do chuveiro. 

—Você é um homem das cavernas. Você não me demite —, retruca Elle. 

—Eu vou te mostrar o homem das cavernas quando eu colocar um bebê 

em você. 

—Eu não posso acreditar que você acabou de dizer isso.— As palavras de 

Elle saem toda ofegante. Da mesma maneira que eu faço quando Drake me dá 



 

seu olhar predatório que eu sei que vai me ter de costas em cerca de dois 

segundos. 

—Você está certo. Ele já poderia estar lá. — Pink sorri para a declaração, 

parecendo gostar da ideia. Muito. Então, ele está agarrando ela. Ela nem sequer 

tenta evitá-lo. Ela apenas permite que ele pegue-a revira os olhos quando ele a 

leva para fora. 

Drake fecha a porta atrás deles, trancando-a. 

—O Pink é sempre assim?— Eu pergunto, perguntando sobre o que ele 

acabou de dizer. O que implica que ele esta tentando engravidar minha irmã. 

—Porra, não.— Drake aponta para a porta. —Isso, eu nunca vi antes. Ele 

está  feito.  

—Como você sabe?—, Eu empurro, querendo uma confirmação de que o 

Pink é bom para a minha irmã. 

—Eu conheço o olhar, Cupcake. Eu o vejo a cada vez que eu olho no 

espelho. Ele está apaixonado por  ela, e ele está certificando-se de que ela nunca 

vai deixá-lo.  

Eu envolvo meus braços em torno dele e o  abraço com força. 

—Você começa isso e sua irmã vai estar de volta aqui em poucas horas 

perguntando se você tem seu material pronto . 

Eu me inclino para trás e olho para ele. 

—Ok ok ok . Eu vou fazer isso. Mas quando eu terminar, você é meu para 

a noite.  

—Eu sou sempre seu, Cupcake. — Ele me beija no nariz. — Vá pegar 

suas coisas e me encontre no escritório. Nós dois vamos acabar com algum 

trabalho. Eu tenho algumas coisas que eu preciso passar por cima.  

Eu apenas aceno e me afasto. Eu não pergunto o que é que ele tem que 

passar por cima. Se ele não diz, em seguida, é principalmente o meu caso. Eu 



 

gostaria que pudéssemos apenas encontrar o perseguidor estúpido. Eu sei que isto 

está  o deixando louco e fazendo-o nervoso. No topo disso eu estou começando a 

ficar de saco cheio das limitações. Eu nem sabia o que era possível, porque eu 

amo ficar em casa, mas duas semanas sem sair está começando a ficar  difícil. Eu 

nem sequer pedi a  Drake para  ele me levar para fora porque ele faria, mas eu sei 

que isso o estressaria e estragaria a viagem.  

Eu vou para o nosso quarto e pego meu laptop e algumas pastas antes de 

fazer o meu caminho de volta ao seu escritório. Drake está sentado na sua 

poltrona e mexendo na papelada. Ele olha para cima.  

—Sente-se onde quiser, Cupcake —, diz ele, em seguida, volta aos seus 

papéis. 

Eu faço o meu caminho até ele, rastejando em seu colo e abrindo meu 

laptop. Eu empurro alguns de seus papéis para o lado antes de eu colocá-los  em 

cima da mesa na minha frente. 

—Confortável? — Ele ri. 

—Você disse que em qualquer lugar, e este parecia ser o melhor lugar para 

mim. 

Ele envolve um braço em volta da minha cintura, me puxando um pouco 

para trás e ajustando a minha posição ligeiramente. 

—Assim eu fiz.— Ele pega outro papel com a mão livre, e nós dois 

voltamos a  trabalhar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quando o sol se põe e Zoey termina sua codificação, ela fecha o seu laptop 

com um suspiro satisfeito. Eu terminei o meu trabalho um pouco antes, mas eu 

apenas mantive meus braços em volta dela enquanto ela trabalhava. Ela ficou tão 

consumida com seu projeto que eu não queria perturbá-la, e eu sei que ela 

precisava trabalhar. 

—Terminou tudo? — Pergunto, inclinando-me e beijando seu 

pescoço. Seu cheiro de  madressilva doce enche meus pulmões, e eu fecho meus 

olhos quando eu aperto meu nariz contra sua pele macia. 

—Terminei tudo, — ela confirma. 

Antes que ela possa dizer qualquer outra coisa, eu a pego e a levo para fora 

do escritório. 

—Orgasmos? — Ela pergunta brilhantemente no caminho para o quarto, e 

eu sorrio de volta para ela, sabendo que ela ia perguntar isso. 

—Orgasmos, — eu respondo, sempre dando a ela o que ela quer. 

Deitando-me na cama, eu tiro sua blusa e solto suas calças. Ela está 

completamente nua por baixo, e leva apenas um segundo para tirar minha camisa  

e shorts. Ser capaz de descansar em torno da casa o dia todo com Zoey, mesmo 

quando estamos trabalhando, tem sido maravilhoso. Ser capaz de esgueirar a 

minha mão até sua camisa a qualquer momento que eu  desejo obter um punhado 

de seus seios é o céu. 



 

Uma vez que eu nos dispo, eu inclino-me e beijo sua barriga e seus 

quadris. 

Suas pernas caiem abertas, e ela coloca as mãos atrás da cabeça, apenas 

esperando para eu dar  prazer a ela. Sorrindo contra sua pele, eu faço o que ela 

quer, beijando sua barriga macia e quadris curvilíneos. 

Descendo até as coxas, eu pego a carne grossa lá e cavo meus dedos 

dentro. 

As pequenas covinhas nas costas das suas pernas são adoráveis, e eu desço  

para mordê-la la. . 

Ela ri enquanto eu corro minha língua ao longo de suas pernas, não 

deixando uma polegada intocada. 

—Eu te amo, Zoey, — eu sussurro entre suas batatas da perna enquanto eu 

jogo-as  por cima do meu ombro e a beijo lá. 

Sem esperar pela resposta dela, eu pressiono o meu pau a sua abertura e 

empurro todo o caminho dentro dela. Eu me movo contra ela, esfregando seu 

clitóris, e ela deixa escapar um longo  gemido de prazer. 

Ela está de costas com uma perna em cima da cama e uma por cima do 

meu ombro. Eu me seguro dentro dela, apenas moendo para baixo em seu clitóris 

enquanto meu pênis  palpita dentro dela. 

—Eu também te amo, Drake, — ela respira para fora, segurando o lençol 

do lado dela. 

Muito longe é o olhar de prazer relaxado em seu rosto. Agora ela está 

tensa com necessidade e ficando mais perto da borda. 

Eu me inclino para a frente um pouco, colocando mais pressão sobre seu  

clitóris abrindo-a além disso, a perna ainda envolta por cima do meu ombro. 

Quando eu esfrego a base do meu pau direto contra seu clitóris, ela geme  

de desejo, avançando para borda. Meu pau está sendo espremido pela sua doce 



 

vagina, e leva tudo o que eu tenho para segurar o meu orgasmo. Eu preciso dela 

vindo primeiro, e então eu vou segui-la. 

Eu movo meus quadris contra ela, não puxando para fora ou avançando de 

distância. Assim e para trás, esfregando seu cerne duro em ritmo perfeitos. 

—É isso aí. Goze para mim, Cupcake. Goze em todo o meu pau enquanto 

estava deitado ainda, bem assim. — Sua vagina aperta quando eu sinto que seu 

ápice está próximo. — É isso aí, quase lá.— Eu pulso meu pau dentro dela, 

deixando-a sentir o quão duro eu estou, enquanto a esfrego dentro e fora  apenas 

mais algumas vezes. 

—Tão linda, — eu sussurro quando ela atinge seu clímax e suas costas se 

curvam para fora da cama. 

Seu orgasmo toma conta, e ela goza duro no meu pau. Sua vagina me 

aperta e eu a sigo, derramando o meu esperma profundamente dentro dela 

enquanto ambos encontramos o ápice do nosso  prazer. 

Eu gentilmente trago a perna para baixo do meu ombro e deito em cima de 

seu corpo.  Então eu começo a empurrar preguiçosamente dentro e fora dela, 

sentindo a nossa  umidade combinando espalhar entre nós. 

Nós dois viemos apenas por eu estar dentro dela. Nossa lenta e fácil forma  

de fazer amor define um ritmo perfeito, e é bem-vindo depois de nossos  duros 

orgasmos. Nenhum de nós está com pressa para terminar a noite agora. É apenas 

o começo. 

Olho para as cicatrizes que cobrem várias partes da minha pele, meus 

braços tatuados envolvidos em torno dela enquanto seu corpo impecável 

permanece caído sobre mim. Nós somos tão diferentes quando eu coloco a minha 

pele contra a dela, mas não poderíamos nos encaixar melhor. E se você tivesse 

me dito há um mês que eu estaria presente aconchegado em uma mulher, que eu 

acho que eu não poderia respirar sem, eu teria rido. 



 

As meninas doces como Zoey nunca me acertaram. Eram  sempre as  que  

me olhavam um pouco áspero demais. Talvez elas pensavam que eu iria repartir 

um pouco de dor com o que elas queriam. Para ter alguém como Zoey em volta 

de mim é como voltar para casa todas as manhãs. Acordar para encontrá-la 

pressionada contra mim como uma segunda pele é felicidade. 

Porra, eu amo isso. Eu não acho que eu poderia viver sem isso agora que 

eu tenho um gosto dela. Para ter um pouco de minha própria família e pertencer a 

alguém. É por isso que eu tenho que ter essa merda de perseguidor 

resolvida. Mais e-mails vieram, mas Zoey não sabe sobre eles. Sua irmã está 

ficando ainda mais assustada, e eu não a culpo por causa da rapidez em que o 

perseguidor está acelerando. Ela está me ligando por volta de  três vezes ao 

dia. Felizmente, estamos na mesma página, e nós não queremos assustar Zoey, 

portanto, a deixamos no escuro. Eu realmente acho que ela pensa que a ameaça 

acabou porque eu não levo notícias até ela. Eu não quero trazer isto até porque eu 

não quero que essa merda chegue a ela. Agradeço que Pink parece ser capaz de 

acalmar Elle sobre tudo. Os e-mails começaram a chegar a um nível sexual 

extremo que me fez querer pintar as paredes com o sangue dessa pessoa. Ele 

parece estar pirando que ele não pode ter os olhos em Zoey agora que ela está em 

segurança trancada em nossa casa. Ele até começou a me mencionar em suas 

pequenas notas fodida de amor. Ele esta ficando desleixado, o que é uma boa 

notícia para mim. Um descuido e eu o pego.  Eu só não quero que esse 

desleixado toque minha menina. 

Ela é tão suave e doce e revestida com uma inocência que eu não quero 

que ela perca. Eu serei a dureza da sua maciez . Se algo precisa bater em nós, ele 

vai  me bater sozinho, eu quero ser seu escudo. 

Eu sei que essa merda tem algo a ver com seu trabalho, e a obsessão do 

assediador com ela começou a se transformar em alguma fodida queda ou 



 

adoração por ela. Eu não posso culpar o cara por desejá-la, mas ela é minha e 

nada vai tirá-la de mim. Eu quero essa merda acabada. Eu sabia que só poderia 

mantê-la trancada em condomínio assim por algum tempo, e os dias estão 

passando. Felizmente, sua irmã está próxima e está ajudando manter seu rabo 

doce plantado em casa. 

Lentamente, eu me desembrulho de seu corpo, deslizando para fora de 

debaixo dela e me levantando da cama. Inclinando-me e beijo suas costas nuas 

antes de escovar seu cabelo do rosto. Não posso deixar de olhar para ela. Eu 

continuo pensando que esta necessidade de tocá-la e estar perto dela vai 

desaparecer, mas isso não acontece. Na verdade, eu acho que está ficando pior. 

Balanço a cabeça em todos esses sentimentos bobos que eu pareço ter o 

tempo todo hoje em dia. 

Eu faço o meu caminho para o banheiro, parando para pegar roupas de 

cama e coisas aleatórias que Zoey parece jogar ao redor. Isso é outra coisa que eu 

estranhamente gosto. Eu gosto de vê-la desarrumar todo o lugar, e eu gosto  

ainda mais de colocá-lo de volta onde ele pertence, porque isso significa que ela 

vive aqui. Suas coisas pertencem aqui. 

Faço o trabalho rápido no banheiro, eu escorrego em algumas roupas de 

treino antes de ir  para a cozinha. Eu pego uma banana e  mando uma mensagem 

para um dos meus homens para vir ficar aqui  na  porta enquanto eu vou para 

uma corrida. Eu escrevo a  Zoey uma nota rápida sobre ir ao escritório que tenho 

no edifício, embora eu provavelmente estarei de volta antes que ela 

acorde. Quando eu escorrego para fora da porta, eu fico cara a cara com Pink. 

—Conseguimos uma vantagem que você vai querer ver. — Ele segura um 

arquivo, e eu pego isto dele  

Eu o abro e leio o nome de uma empresa que eu nunca tinha sequer ouvido 

falar antes: Green Shore.  



 

—Quem é? Este nome não surgiu do nada.  

Uma das primeiras coisas que fizemos quando assumi a tarefa foi olhar 

para quem possa vir depois da empresa que ela está atualmente dando   

assistência. Esta empresa não está em concorrência com Ensore. 

—Nova em folha. Eles estão indo depois de algum contrato com o 

governo que Ensore amarrou acima. Não é realmente uma competição para 

eles. A menos que eles fodam  alguma coisa.  

Eu folheio a pasta antes de ir para o elevador. Pink me segue. Eu bato o 

botão para o piso inferior e continuo  lendo sobre tudo. 

—Ela é o alvo mais fácil. É assim que eu olho para ela. Ela é a mais fácil 

de chegar. Ela só está criando o software de criptografia para uma nova rodada 

de satélites que estão sendo lançados no verão. Se a criptografia é confusa, de 

jeito nenhum a Ensore vai pegar o projeto. Eles perdem, — Pink diz. 

Eu fecho a pasta quando o elevador atinge o térreo, tentando processar 

tudo. 

—E eu tenho certeza que a Green Shore já tem seu próprio sistema 

instituído. Eles vão lançar quando Ensore falhar —, eu digo, olhando para Pink. 

—Pelo que eu encontrei, sim. Tudo que eles precisam é um convite para 

lança-lá.  

—Então o que estamos pensando aqui? Green Shore contratou alguém 

para perseguir Zoey e colocar as mãos em tudo o que ela está fazendo? Ou 

estragar isso para encontrar uma maneira de acabar com isso mais tarde?  

—Em termos mais simples, sim. Eu não entendo metade da merda . 

—Nem eu, —, eu digo, fazendo meu caminho pelo corredor antes de abrir 

a porta para os nossos escritórios. Estou grato por eu  ter escolhido fazer um dos  

apartamentos no edifício em nossos escritórios. Agora eu sempre estou  perto de 

casa, onde Zoey está desde que ela trabalha em casa, principalmente. Ou talvez 



 

eu possa colocar uma mesa em meu escritório aqui em baixo para ela. Eu 

realmente gosto da ideia. Eu assisti Zoey trabalhar na noite passada e eu não 

podia fazer a cabeça ou compreender qualquer coisa que ela estava 

fazendo. Tudo o que eu vi foram linhas e linhas de números, mas ela poderia 

facilmente fazer isso aqui no meu escritório. Nosso escritório. 

Sherrie aparece atrás de sua mesa ao entrar nos escritórios. 

—Eu preciso de uma lista de todos os funcionários de uma empresa 

chamada Green Shore.— Eu entrego a ela a pasta. —Eu também quero uma lista 

de membros da sua família e amigos íntimos. Procure qualquer pessoa com um 

passado criminoso, não importa quão pequeno. Eu mesmo quero saber se eles 

têm registros selados, desde quando eles eram crianças com melecas no nariz , e 

eu quero os registros selados. Chame os favores, eu não dou a mínima. 

—Quão rápido você quer? — Ela pergunta, deixando cair a pasta em sua 

mesa e sentando . 

—Chame algumas de suas irmãs para ajudar, e usar qualquer um dos 

homens se precisar de trabalho de campo. 

Ouço Pink  suspirar  atrás de mim. Ele odeia quando suas irmãs vêm para 

ajudar. Eles podem fazer  suas bocas trabalharem  muito quando elas  estão aqui, 

mas elas obtém a merda feita. Ninguém é  multi-tarefas como uma mulher. 

—Então ... ontem. 

—Sim—, eu confirmo porque seja lá quem eles contrataram para 

conseguir o que queriam de Zoey perderam o controle dessa pessoa. As coisas 

estão ficando desleixadas e isso  vai tornar  muito mais fácil descobrir quem é. 

 

 



 

 

 

Eu abro um olho para ver Elle deitada na cama comigo. 

—Você está nua, — ela diz, e eu enterro minha cabeça de volta no meu 

travesseiro, sentindo a cama tremer enquanto ela ri. 

—O que você está fazendo? — Eu pergunto, puxando o cobertor 

totalmente sobre mim mesma enquanto rolo  para meu lado para olhar para 

ela. Ela está completamente vestida  em uma saia lápis cinza e blusa de seda 

rosa. Ela está maquiada e seu cabelo está feito. Estou surpresa que ela não está 

preocupada em amassar suas roupas. Ela deve ter uma reunião ou algo hoje. 

—Como este lugar é tão limpo com você vivendo nele? — Elle rola para o 

lado dela também, olhando para mim e ignorando a minha pergunta. 

—É? — Eu me inclino para cima e olho ao redor da sala. —  Eu realmente 

não tinha notado, mas é estranhamente limpo para  um espaço que eu tenho 

vivido.  

—Ele limpa, também? Você pegou o homem prêmio. — Ela estende a 

mão e enfia o meu cabelo atrás da minha orelha. 

—Ele realmente é perfeito, não é? —  Eu não posso deixar de concordar 

com ela. Porque Drake é perfeito. Perfeito para mim. É como se nós fossemos 

feitos um para o outro, e ele gosta de toda as minhas pequenas peculiaridades  

estranhas. Na verdade, elas  parecem ligar ele. 



 

—Eles são algo—, ela concorda, caindo de volta na cama e olhando para o 

teto. Ela está finalmente admitindo  seus sentimentos por Pink. 

—Então você admite isso. — Eu sorri para ela, fazendo-a revirar os olhos, 

mas eu vejo direto através dela. — Por que você está negando tanto? Eu não 

entendo. Eu queria Drake e eu só fui para isto.. Parece que é a coisa lógica para 

mim. 

—Porque eu não queria isto em um primeiro momento. A atração foi 

rápida, e eu nunca tinha sentido nada como isso antes. Eu fui machucada  

algumas vezes com caras que não tinham boas intenções. 

Eu sabia que ela tinha sido. É por isso que ela parou de tentar com 

rapazes. Elle sempre quis uma grande família com uma cerca branca e uma casa 

cheia de bebês. Uma grande família. É algo que eu tenho certeza que Pink pode 

dar a ela se ela o deixar. Ele tem família saindo por todos os lugares. 

—Mas eu gosto dele me provocando. Eu sei que posso ser um pouco 

demais com a forma como eu gosto das  coisas feitas e tudo em 

ordem. Inicialmente, pensei que isto iria levá-lo embora, mas ele só tipo de rolo 

compressor sobre mim, e eu gosto quando ele faz. Isto é estúpido? —Ela joga um 

braço sobre os olhos. Grr, eu não sei. 

Eu só rio. Eu nunca vi Elle tão fora dela assim antes. Eu gosto disso 

também. 

—Eu realmente não acho que importa o que você faz neste 

momento. Tenho certeza de que ele disse repetidamente que você é dele e você 

não vai a lugar nenhum. Então ... Eu dou de ombros. 

Ela apenas sorri. 

—Nunca pensei que veria o dia em que cairíamos  para um par de amigos. 

—Casamento Duplo, — eu digo novamente. Eu quero perguntar a ela 

sobre o comentário de Pink  sobre engravidá-la, mas eu não quero pressioná-la. 



 

Ela rola para fora da cama e escova suas mãos sobre suas roupas. 

—Você tem que entregar pessoalmente o pacote para Ensore. Eles querem 

direto de suas mãos para as deles.  

Eu deixo  escapar um suspiro. Eu percebi que esse era  provavelmente o 

caso, especialmente quando ninguém veio buscar  ele ontem. 

—Eu estou dando-lhes todo o laptop, mas eu não deixei este lugar em 

mais de duas  semanas. Vou precisar falar com Drake.  

Eu rolo  e pego  meu telefone da mesa ao lado. 

—Há uma nota na cozinha que diz que ele estava indo para uma corrida. 

Eu olho para o relógio e sei que ele deveria estar de volta já . 

Eu deslizo  o dedo pela tela e leio o texto  

Hulk: Tenho que trabalhar, Cupcake. Vou vê-la hoje a noite. 

—Ele está trabalhando, — Eu informo Elle, que agora está deslizando 

sobre seus calcanhares. 

—Sim, Pink saiu rápido esta manhã, também. Eles devem ter algo 

acontecendo. 

—Bem, porcaria. Como é que vamos levar o laptop então ?  

—Tenho certeza que um dos caras na porta pode nos escoltar. Ensore não 

é muito longe. Talvez apenas uma milha.  

—Bem. Deixe-me vestir e eu vou encontrá-la na cozinha. —Elle deixa o 

quarto, e eu faço o trabalho rápido de me preparar no banheiro. Eu deslizo em um 

par de jeans, moletom com capuz e tênis. Elle desistiu da minha forma  de vestir 

profissionalmente há longo tempo. 

Quando eu entro na cozinha, Elle está digitando algo em seu telefone. Ela 

nem sequer olha para cima quando ela fala.  

—Eu disse-lhes que estaríamos lá daqui a pouco e tenha alguém lá para 

levar o laptop.  



 

—Parece bom.—Eu abro a porta da despensa e não vejo  o que eu quero 

comer, ou pelo menos, alguma coisa que eu sinta vontade de comer. Drake tem 

me mimado com sua culinária. 

—Você acha que podemos ir ao Bojo’s depois? Estou faminta. 

—Deus, isso soa tão bem. Nunca mais comemos fora. Para ela nunca mais 

significa talvez duas semanas, o que é muito tempo para nós. Nós normalmente 

comemos lá de três a quatro vezes por semana. É um restaurante simples, mas 

eles têm alguma coisa e tudo o que você possa querer. 

—Legal. —  Pego minha bolsa e deslizo meu laptop e telefone dentro. Elle 

me segue para a porta. Quando eu abro a porta, eu estou surpresa que ninguém 

está do lado de fora. 

Normalmente, se Drake não está aqui, ele tem um cara que só fica lá 

parecendo extremamente intimidador. 

—Isso é estranho.— Eu olho para cima e para baixo no corredor, e Elle faz 

o mesmo. 

—Havia alguém aqui quando eu entrei. Talvez não haja uma ameaça mais 

é  por isso que  foram embora essa manhã.  

—Talvez, —  murmuro, cavando na minha bolsa pelo o meu telefone. 

—Bolso esquerdo dianteiro. 

Eu chego no bolso dianteiro esquerdo da minha bolsa e puxo o meu 

telefone. Eu escrevo uma  mensagem para Drake. 

Eu: Nenhum guarda na porta. Eu preciso entregar o laptop para a  

Ensore. 

Eu bato enviar e espero por uma resposta, mas nada vem. 

—Porcaria. Eu não quero incomodá-lo se ele está ocupado. Eu tenho 

monopolizando todo o seu tempo. 

Elle pega seu próprio telefone por um momento antes de suspirar. 



 

—Vamos apenas ir no escritório de Drake e Pink no andar térreo rápido e 

ver se há alguém que pode nos levar lá. Não é tão longe. Eu tenho certeza que um 

deles pode  sair por um tempo para nos escoltar ... 

—Tudo bem,— eu concordo, mandando a  Drake outro texto, pelo menos 

para deixar ele saber que eu estou em meu caminho para o escritório. 

Nós vamos silenciosamente para o elevador e quando ele chega ao piso 

térreo, eu dou dois passos antes que eu apenas bata de costas contra uma parede. 

Minha cabeça bate na parede dura e minha bolsa escorrega de minhas 

mãos. Ouço Elle gritar, e pontos pretos aparecerem  diante de mim enquanto eu 

tento me orientar. 

—Orlando? — Então eu percebo que o homem que me tem contra a 

parede é um dos guardas de segurança no meu antigo predio. Ele está tão perto 

que posso sentir sua respiração quente na minha pele. Seus olhos parecem 

selvagens enquanto eles miram para  frente e para trás. 

—Você tinha que foder tudo. Eu poderia ter apenas plantado o erro no seu 

computador e feito uma porrada de dinheiro. Mas não, você teve que ter estes 

caras envolvidos, —  ele rosna para mim. 

Vejo Elle tenta empurrá-lo, mas não parece que ele se move. Ele se vira, 

dando-lhe um empurrão e a envia para o chão. 

—Quem teria pensado que seria tão difícil obter a sua atenção? Qualquer 

um acharia que seria fácil. Dê a gordinha estranha um pouco de atenção e eu 

deveria estar com ela, ele estala os dedos, assim. Mas não. Era como se eu nem 

sequer existisse. — Ele se inclina um pouco mais, e eu paro de respirar. Eu posso 

sentir o cheiro de álcool em seu hálito. — Mas você abriu as pernas para o outro 

cara, não é? Você gosta deles grandes e todos tatuados? É isso que você gosta? 

Ele lambe o lado de meu rosto, e eu sinto meu  estômago embrulhando. 



 

Eu empurro o seu  peito e ele sai voando, batendo no chão muito mais 

duro do que Elle fez. 

Eu olho para cima, Drake o pega do chão, como se ele não fosse nada mais 

do que uma boneca de pano, antes de bater na sua cara. O barulho de ossos 

rachando é alto. 

Essa piada Hulk está realmente começando a se tornar uma realidade. 

—Drake, pare. Você vai matá-lo e sua bunda vai estar na cadeia, — Pink 

diz e vem para ficar na frente de Drake. Ele o impede de atacar Orlando 

novamente, segurando as mãos para bloqueá-lo. 

Todo o corpo de Drake é apertado, sua respiração pesada, olhos passam de 

Pink para os meus, e eu posso ler o que ele quer. 

Eu ando atrás de Drake e envolvo meus braços em torno dele, descansando 

minha cabeça contra as costas dele. Eu posso sentir um pouco da tensão deixar 

seu corpo com o contato. 

Então eu ouço as sirenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eu descanso as mãos em cima de Zoey. Eu não tiro os olhos de Orlando 

por um segundo enquanto a polícia entra e resolve as coisas  

Eles queriam nos questionar separadamente, mas Zoey não me deixou ir, e 

eu não estava prestes a levar minhas mãos longe dela enquanto as coisas ainda 

estavam se esclarecendo. 

Pink e eu estávamos no meu escritório quando suas irmãs entraram e 

começaram  a trabalhar. Eu não sei como, mas uma delas foi capaz de encontrar a 

filmagem de segurança do apartamento de Zoey. Ao mesmo tempo, encontramos 

um nome que tínhamos visto antes. Orlando Davies apareceu  trabalhando com a 

Green Shore antes de vir para o trabalho no prédio de  Zoey, e é aí que tudo se 

encaixou. 

Meu telefone tocou, assim como tudo isso aconteceu, e eu verifiquei para 

ver mensagens de Zoey.  Não havia nenhuma razão para  que o  segurança não 

estivesse em sua porta, então chamei alguns dos meus antigos parceiros na 

estação e eles tinham chegado ao prédio para reforço . 

Quando cheguei lá embaixo e vi as mãos de Orlando em Zoey, minha 

visão ficou  vermelha, e eu só entrei em modo de ataque. Tudo ainda é  um pouco 

distorcido da raiva e adrenalina. Era como nada que eu já tivesse sentido antes, e 

eu fui em um monte de situações loucas quando eu trabalhei  para a SWAT.  Mas 

tudo que eu lembro foi a necessidade de tirá-lo de cima dela. Também me lembro 



 

de Pink correndo para ajudar a Elle, e isso me deixou mais irritado. Pensar que 

alguém queria prejudicar sua irmã, alguém que  Zoey ama, me enfureceu.  

Felizmente, Pink  foi capaz de chegar  entre nós, e toque de Zoey me 

acalmou.  

Eu teria muito provavelmente o matado  por ter vindo perto da minha 

mulher. Os policiais chegaram e prenderam Orlando. Agora eles estão apenas 

tomando declarações. 

—Nós ainda precisamos entregar os arquivos,— Elle diz, caminhando até 

onde estavamos. Ela pareceu um pouco abalada no início, mas agora ela estava 

inclinando-se sobre Pink, e eu posso ver que ela está se recompondo . Ela é um 

pouco difícil, mas vê-la segurando-o é definitivamente um sinal na direção certa. 

O elevador se abre atrás de nós, e um grupo de policiais ajudam Matt, o 

cara da  segurança que eu tinha plantado fora da minha casa. 

Falamos com ele e os policiais um pouco e descobrimos que Orlando 

admitiu ter colocado algo no café do guarda. Levou apenas o tempo suficiente 

para Elle entrar antes que ele estivesse desmaiado e Orlando escondesse seu 

corpo em um armário do corredor. 

Com essa confissão, ele vai estar na cadeia por algum tempo. Matt é um 

veterano condecorado, e eu sei que meus meninos vão se certificar de que ele 

seja  cuidado. Orlando pode ter começado como um pequeno criminoso, mas o 

dinheiro faz as pessoas fazerem loucuras. Isto foi suficiente para convencer 

Orlando que  vir atrás da minha mulher era uma boa ideia. Deus sabe o que ele 

poderia ter  feito a minha Zoey. 

O arrepio passa pela minha espinha e é interrompido quando a mão quente 

de Zoey esfrega minha costas. Eu aperto-a perto de mim, precisando da garantia 

de que ela ainda está viva e ainda comigo. 

—Eu te amo. Você está certo. Eu te amo.— 



 

Zoey e eu viramos  para ver Elle em pé na frente de Pink, admitindo o que 

todos nós  sabíamos.. 

—Então você vai usar meu anel agora? —  Ele pergunta, olhando em seus 

olhos. 

Ela coloca as mãos nos quadris e olha para ele. Depois de um segundo, ela 

solta um bufo e empurra um fio de cabelo fora do seu rosto.  

—Sim. 

Pink desce em um joelho e puxa para fora uma caixa. É o que ele comprou 

no mesmo dia que eu comprei para  Zoey. Eu aperto a mão um pouco, sentindo o 

anel em seu dedo, e isso me faz sorrir. 

Elle coloca as mão sobre a boca, olhando para o simples anel de ouro com 

pequenos diamantes rosa ao redor dele. Pink poderia ter comprado para ela um 

diamante de 50 quilates, mas conhecia  Elle, e ele sabia que isso iria significar 

mais para ela. 

—Um diamante para cada bebê que eu vou te dar, Prinzessin,— Pink diz, 

à espera da resposta de  Elle. 

Eu envolvo meus braços em torno de Zoey e vemos as lágrimas 

escorrendo pelo rosto de Elle e ela lança-se para Pink.. Eles são o tipo adorável, 

aqueles dois. 

—Casamento duplo. Zoey grita e punho no ar. 

—O que você quiser, cupcake,— eu digo, beijando sua testa. —Vamos ter 

essa merda entregue para que eu possa levá-la lá para  cima e nós podemos falar 

sobre sua punição. 

—Punição? Ela olha para mim com olhos grandes, então sorri. 

Tenho a sensação de que ela não vai levar essa lição a sério. 



 

 

 

Antes da porta se fechar totalmente, as  mãos grandes  de Drake estão 

cobrindo meu rosto, sua boca descendo na minha. Sua língua empurra na minha 

boca, me comandando para abrir para ele. Eu posso provar o desespero doce que  

derrama sobre isso. Eu posso sentir a sua dor e preocupação. Todas as emoções 

que ele está guardando, enquanto nós terminamos tudo vem através do beijo. O 

fato desse homem me amar faz meu coração apertar. 

Ele se afasta, descansando sua testa contra a minha. 

—Eu não posso te perder, cupcake. Porra, eu juro que nunca estive tão 

assustado na minha vida do que quando eu vi as mãos dele  em você. 

Ele fecha os olhos como se ele estivesse com dor e vendo isso  mais uma 

vez. Eu esfrego minhas mãos contra o peito dele, tentando acalmá-lo. 

—Tal como o Hulk você nunca  iria deixar algo acontecer a mim, eu 

provoco, fazendo um meio sorriso  puxar seus lábios. 

—Eu te amo pra caramba. Você é minha família agora. Eu preciso de 

você. Eu preciso disso. Eu não tenho sido tão feliz assim, caramba na minha 

vida, e pensar  que  você poderia ter sido tomada hoje de mim ... Isso me faz 

querer...  

—Eu estou aqui, Drake. Ninguém está me levando de você , eu o  

tranquilizo, esfregando minha mãos para cima e para baixo seu peito, tentando 

acalmá-lo. 



 

—Diga-me  que você nunca vai me deixar. 

—Nunca, eu digo instantaneamente. Eu posso sentir seu corpo relaxar com 

as minhas palavras. Então ele começa salpicar beijos  por todo o meu rosto. Me 

fazendo  rir. Eu não posso sequer imaginar o que nós pareceremos  juntos. Este 

homem grande, cheio de cicatrizes e tatuagens inclinando-se sobre mim, 

cobrindo meu rosto, colocando beijos em todos os lugares que pode. Isso me faz 

derreter. 

O meu telefone começa a tocar, e Drake grunhe em aborrecimento. 

Eu pego  minha bolsa  do meu ombro e começo  a cavar através dela . É 

provavelmente a minha irmã. Eu só a deixei alguns minutos atrás. O que ela  

poderia estar precisando, eu não tenho nenhuma ideia. Estou chocado que  Pink  

a deixou tomar  ar até mesmo usar o telefone. 

—Bolso esquerdo dianteiro, murmura Drake, e posso dizer que ele não 

está feliz por ser interrompido. Eu chego no bolso e retiro-o. O nome Brett - 

mostra Ensore do outro lado da tela. Elle deve ter programado o número no meu 

telefone  caso eu tivesse alguma dúvida e precisasse perguntar algo quando eu 

estivesse trabalhando no projeto, e eu realmente ouvi Drake rosnar. Um 

verdadeiro rosnado vindo do fundo do peito. 

—Isso foi sexy, eu digo, olhando para ele, mas seus olhos ainda estão no 

meu telefone. 

Ele agarra-o  da minha mão e atende. 

—Marido de Zoey. Como posso ajudá-lo? 

Eu olho para ele em confusão. Ainda não somos casados. Vejo sua 

mandíbula visivelmente apertar. 

—Sim, ela é casada. Você não viu o anel em seu dedo? Ele faz a coisa de 

rosnar novamente. Olho para o anel e sorrio . Eu tinha ele  quando nós deixamos  

o laptop. É meio grande e difícil de perder. 



 

—Não, ela não vai trabalhar para a sua empresa novamente. Ligue para 

seu  telefone novamente e eu vou aí .Ele puxa o telefone longe de sua orelha e 

encerra a ligação . Elle ficaria louca  se ela ouvisse  isso. Eu normalmente não 

converso muito  com os clientes. 

Esse é o seu trabalho. Eu estou realmente surpresa que  o cara tem o meu 

número. Todas as chamadas normalmente vão  direto para Elle. 

—Porra. Para um cara inteligente, ele não pode tomar uma porra de pista. 

Ele desliza meu telefone em sua próprio bolso como se ele não quisesse dar de 

volta para mim.  

Eu olho para ele com espanto. 

—Primeira vez que eu  a levo para fora da casa e alguém está dando em 

cima de você. A porra de um  bilionário . Ele balança a cabeça antes de passar 

suas mãos  pelo seu cabelo curto, parecendo um pouco estressado novamente. 

—Do que você está falando? 

—O homem estava dando em cima de você quando entregou  o laptop, e 

ele acabou de ligar para convida-la  para sair com ele.  

—Não, ele me ligou para oferecer um outro trabalho, o que não é 

surpreendente. Eu sou muito boa no que eu faço. 

Ele balança a cabeça como se ele não pudesse acreditar no que eu estava 

dizendo.  

—Elle esta certa, ele fala , me confundindo ainda mais. 

—Sim, ela normalmente está— eu concordo, porque, bem, ela é. 

—Você nem vê isso . 

Eu olho ao redor da sala para tentar entender o que ele está falando.  

—Vejo o que? 

Uma  meia-risada sai dele, me fazendo olhar de volta para ele.  



 

—Elle disse que os homens chegam  em você o tempo todo e você apenas 

não vê . Nunca lhes dá atenção .  

—O que? Isso não é verdade. Ninguém chega em mim. 

Ele me agarra pela cintura, me levantando. Eu largo minha bolsa, e todo o 

seu conteúdo cai fazendo  barulho no chão. Minhas pernas vao  ao redor de sua 

cintura, com os braços em volta do pescoço. 

—Está tudo bem que você não veja, cupcake. Você não continua vendo 

isso, porque você está prestes a se casar com um guarda-costas, e eu vou ter 

certeza que esses filhos da puta não cheguem  em qualquer lugar perto do que é 

meu. 

Eu sorrio, balançando contra ele. 

—Você estava com ciúmes?— Eu questiono, gostando da idéia de ele 

estar com ciúmes de mim. 

Agora que eu penso sobre isso, eu não tenho certeza se eu gostaria de 

alguma mulher, ligando para ele , ou. 

—Cupcake, tenho ciúmes de tudo quando se trata de você. O alimento que 

você come, o computador que você pode olhar  por horas, qualquer coisa que 

leva a sua atenção de mim . Sua boca vem a minha, e ele me beija 

profundamente. Ciúmes  destas  porras de  roupas que você tem envolvida em 

torno de seu corpo doce, exuberante durante todo o dia, diz ele contra os meus 

lábios. 

—Então você provavelmente deve arrancá-las de mim,— eu digo, 

tomando sua boca em um mesmo beijo mais profundo. 

Eu sinto minhas costas baterem na cama, e ele começar a rasgar minhas 

roupas de mim, estilo Huck. 

—Eu não quero as mulheres chamando o seu telefone, qualquer uma. O 

sinto rir contra o meu  pescoço enquanto ele coloca beijos de boca aberta lá. 



 

Dou-lhe um tapa no bíceps gigante. 

—Cupcake, eu não falo  com muitas mulheres, exceto as irmãs de Pink ele 

me informa antes de tomar minha orelha em sua boca e sugá-la, fazendo-me 

gemer seu nome. 

—Nunca sequer penso em outra mulher, agora que eu já provei 

você. Porra, quem estou enganando? Eu sabia que ninguém mais faria quando 

sua imagem pousou em minha mesa. Iluminou meu mundo. Eu estava 

atravessando a vida e nem sequer  percebia quão solitário eu estava até que você 

entrou na minha vida. Me fez querer algo que eu não nem mesmo sabia que eu 

precisava. Mesmo se você me deixasse , eu gastaria cada momento da minha vida 

tentando ter você de volta. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Eu nunca iria 

deixá-la chegar perto de pensar em me deixar. Eu ouço  um clique, então sinto 

um metal ao  redor de meu pulso, em seguida, ouço outra clique. Ninguém jamais 

poderia me dar o que você me dá . Eu nem sequer pensaria em te   substituir ..Eu 

iria acabar passando meus dias e noites tentando conseguir você de volta. 

Ele se inclina para cima, olhando para mim, seus olhos suaves.. Eu posso 

sentir as lágrimas piscarem nos meus olhos. Ninguém nunca me fez sentir tão 

normal e tão extraordinária,ao mesmo tempo. 

—Você nunca vai se livrar de mim. 

Eu vou para envolver meus braços em torno dele, e é então que eu noto 

que eu estou algemada à cama. Meus olhos se  arregalam. 

—Eu estou indo para mostrar-lhe o quanto você significa  para mim. Só 

você. Você nunca vai questionar  o que você significa para mim. Sua boca cai na 

minha, e como todos os dias do resto das nossas vidas, ele me mostra o quanto eu 

significo para ele. 

 

 



 

 

 

5 anos depois… 

 

—Isto é nojento. Eu não vou comer isso. 

—Sim, nem eu. Cheira mal, acrescenta  Zoey, empurrando seu prato a uma 

polegada de distância dela. 

Eu coloco minha cabeça em minhas mãos e rezo por paciência. Minha 

esposa e minha  filha de quase cinco anos de idade  certamente  vão ser  a minha 

morte. Não importa o fato de que Zoey esta  grávida de nove meses da nossa 

segunda menina,  isso só vai piorar. 

—Meninas. É apenas uma mistura de vegetais. Por que vocês não tentam ?  

Zoey olha para Amelia e encolhe os ombros. Amelia deixa escapar uma 

respiração  profunda, e elas acenam uma para a outra, como se concordando em 

se tornarem  uma equipe. 

Eu mordo meu lábio para não sorrir, quando ambas  provam  o que eu fiz 

para o jantar. Eu tento cozinhar saudável para todos nós, mas às vezes os meus 

esforços são em vão. Eu estou aposentado  da empresa de segurança, apenas me 

certificando que tudo está em conformidade. Eu não assumo mais nenhum 

caso. Eu apenas me certifico que  todos estão fazendo o que eles deveriam estar 

fazendo, mas eu estou bem com isso porque isto me permite cuidar das  minhas 

meninas. Zoey ainda trabalha  quando quer, assumindo casos  de trabalho que 



 

interessam a ela quando lhe convém  . Nós dois temos dinheiro suficiente para 

não ter  que nos preocuparmos  com isso, então temos passado o tempo com 

nossa filha e um com o outro.. 

Amelia faz um  barulho de que ela gosta, e Zoey olha para ela com 

ceticismo. Depois de um segundo, ela pega o garfo e  prova também, fazendo o 

mesmo barulho exatamente  como Amelia. Eu mal posso me conter de revirar 

meus olhos. Elas  são tão parecidas. Deus me ajude , eu amo as duas mais que a 

própria vida. Eu não sei como meu coração pode eventualmente, ter mais espaço 

para amor, mas vendo Zoey grávida  com a nossa próxima pequena menina, eu já 

estou completamente apaixonado  por ela também. 

Depois de tudo que se estabeleceu  a partir do drama do  perseguidor, nós  

casamos em uma dupla cerimônia apenas como Zoey queria. Foi um grande 

casamento e muito divertido , mas no final, eu estava apenas feliz por ter ela ao 

meu lado. 

Zoey ficou grávida cerca de um minuto depois que nos conhecemos, e eu 

não poderia ter ficado mais feliz com a nossa pequena  menina. Decidimos 

esperar um tempo após Amelia nascer, pensando que precisávamos  de algum 

tempo para nos adaptarmos às crianças. Depois que  ela cresceu um 

pouco,começamos a tentar novamente e, finalmente ela ficou  grávida com a 

nossa menina agora. Eu devia estar com medo de ter outra menina, mas eu não 

poderia estar mais animado. Espero que o novo fruto de nosso amor seja como  a 

mãe dela também. 

Chegando mais perto, eu esfrego a barriga e depois olho para os olhos de 

Zoey. 

—Obrigado, eu sussurro, e ela olha para mim, inclinando a cabeça para o 

lado. 

—Pelo que ? 



 

—Por isto. Eu olho entre ela e Amélia. Por tudo. Eu sou um sortudo  

desgraçado. 

—Ooooooh! Papai disse uma palavra ruim. 

—Ela está certa, você fez, Zoey concorda, e eu sorrio para elas . 

A vida é muito muito boa. 

 

Quinze anos mais tarde ... 

 

—Oh, foda-se!— 

—Shhh. As meninas estão lá embaixo. Elas vão nos ouvir.  

—Oh, merda—, sussurra Zoey. 

Eu sorrio contra sua vagina e, em seguida, começo a lambê-la  

novamente. Eu me perco na sua doce madressilva, lambendo-a em cursos longos 

do jeito que ela gosta. Ela se deita na cama, agarrando o travesseiro e  o coloca 

em seu rosto. Ela está tentando ficar calma, mas eu realmente a estou  torturando  

Nossa filha mais velha , Amelia, está em casa da faculdade e levou sua 

irmã, Brock ao cinema com ela. Eu acho que elas voltaram cedo, porque temos 

ouvido elas  lá embaixo assim que as coisas estavam ficando quente. Eu pulei e 

tranquei  a porta, mas me  recusei  a deixar Zoey ir. Elas vão ficar bem sem nós 

por um tempo. 

Zoey faz barulhos no travesseiro murmurando  enquanto eu lambo sua 

buceta. Eu trago dois dedos e empurro-os  através de suas dobras molhadas, e, 

em seguida, profundamente dentro dela. Ela geme e aperta em torno deles, e meu 

pau palpita  em resposta. 

Sugando seu clitóris em minha boca, eu passo meus dentes, fazendo as 

pernas dela tremerem com  necessidade. Eu enrolo meus dedos para cima, 

atingindo seu ponto G, e começo  a trabalhar dentro e fora dela. Sacudindo sua 



 

pequena protuberância com o fim da minha língua é o suficiente para mandá-la 

ao  limite. 

Suas pernas ficam tensas , e suas costas se curvam para fora da cama, 

enquanto ela grita meu nome contra  o travesseiro. Mesmo depois de todos esses 

anos, eu não fico cansado desse som.Nunca houve outra mulher que me chamou 

a atenção ou me fez questionar  por um segundo a minha devoção a Zoey. Ela é a 

única mulher que me viu por quem eu sou , e ela é a minha razão para respirar. 

Beijando o interior de suas coxas, eu esfrego meu nariz contra ela, apenas 

deixando seu orgasmo chegar ao seu fim, enquanto eu a acaricio e dou a ela 

pequenas beijos  de amor. 

—Mãe?— Eu ouço a voz de Brock e, em seguida, uma batida na porta. 

Zoey ri no travesseiro, e eu viro  minha cabeça de volta para a porta.  

—Va embora! — Eu grito enquanto eu subo na cama em cima de 

Zoey. Ela está tremendo com o riso, e eu movo o travesseiro para sussurrar em 

seu ouvido: dessa vez a culpa foi sua. 

—O que vocês estão fazendo aí? — Amelia grita do outro lado do porta, e 

eu rolo  meus olhos. 

—Há dinheiro na minha bolsa. Vá tomar um sorvete. Deixe-nos em paz! 

—Zoey grita, e então eu ouço as meninas voltarem  lá para  baixo. 

Faço tudo o que posso para não cair em cima dela rindo, mas então ela 

atinge entre nós e agarra meu pau. Todas as risadas param , e meu desejo cresce.  

—Orgasmos, Hart. Eu quero todos eles.  

Ela orienta meu pau para  sua abertura, e eu empurro no resto do caminho. 

—O que você quiser, Cupcake,— Eu gemo  e começo  a mover-me  dentro 

dela. 

Inclinando-me para baixo, eu chupo seu mamilo duro, precisando de 

alguma coisa na minha boca para manter-me calmo. Tem sido quase duas 



 

décadas desde que comecei a trabalhar dentro dela, e  sua buceta ainda atinge-me 

mais apertada do que qualquer coisa que eu já conheci. O calor aquecido, 

molhado me suga dentro dela, e eu tenho que morder seu mamilo para não gozar. 

Suas mãos vão para as minhas costas, suas unhas cavando, e eu sento  seus 

apertos  começarem novamente. 

—Drake,— ela geme, e ela goza em  todo o meu pau. 

Não há nada mais doce do que a sensação de prazer dela em mim. 

Fazer Zoey gozar é o que me liga , e eu a sigo  no esquecimento doce. 

Quando nós dois recuperamos  o fôlego e eu tiro  minha boca de seu 

mamilo e olho  para cima em seus olhos. 

Ela toca entre nós, esfregando a mão sobre o espaço no meu peito, onde 

seu Cupcake cor de rosa está tatuado. Todos esses anos mais tarde, ela ainda olha 

para ele e sorri. Como se fosse a primeira vez que ela o visse. Eu mesmo tive 

mais dois pequenos cupkcakes  tatuados ao lado dele para representar as minhas 

meninas. 

Vê-la assim  é o que faz minha vida valer a pena. 

Há pequenas linhas finas em torno de seus belos olhos enquanto ela sorri 

para mim, e eu não posso  ajudar, mas me apaixono por cada um deles. Cada um 

representa um sorriso  que ela dá para mim ou nossas meninas. Cada ruga é uma 

memória que eu tenho compartilhado com ela, e eu estimo cada uma delas  

—O quê?—, Ela pergunta, sorrindo para mim. 

—Eu te amo, cupcake. 

—Eu também te amo, Drake. E eu quero outro orgasmo.  

 

 

 

 



 

Elle e Daniel aka Rosa 

 

Tem sido quinze anos desde o dia em que eu vi Elle  pela primeira vez, e 

eu nunca me canso de olhar  para ela. Ela está na cozinha preparando  o almoço e 

se certificando de que tudo esteja pronto pela manhã. Eu ando atrás 

dela. Passando os braços ao redor  de sua cintura, eu enterro meu rosto em seu 

pescoço e apenas respiro ela.. 

—Não comece algo que você não pode terminar, — ela ri enquanto ela 

esfrega sua bunda contra mim. 

—Quem está dizendo que não vou terminar? — Ela se vira em meus 

braços e me dá um beijo enquanto ela se abaixa e pega a minha 

bunda. Inclinando a testa contra a dela, eu penso sobre tudo o que nós 

compartilhamos nestes últimos anos. 

Nós tivemos seis filhos juntos, três meninos e três meninas e Elle cuida 

deles como um sargento. Estou tão orgulhoso da mãe que ela se tornou e de 

como incrível ela é, mas eu ainda gosto de irritá-la. Ela mantém todos nós 

organizados, e eu me certifico  de mexer em sua  agenda de vez em quando para 

lembrá-la que o caos pode ser divertido também. Ela fica fora de si, mas fazê-la 

entrar na onda é metade da diversão. 

—Eu tenho que terminar isto e preparar  o café, dobrar a roupa, e obter as 

malhas de hóquei prontas para a prática depois da escola. Então eu preciso … 

Eu coloco meu dedo sobre os lábios e dou-lhe  um olhar. 

—Não me venha com esse olhar, Pink, ela diz , empurrando minha mão.  

Eu tenho muito a fazer. 

—Não esta noite,eu digo, e levanto uma sobrancelha. Eu já fiz toda essa 

merda. Apenas  pode não ser o jeito que você gosta, mas ele está feito.  



 

Ela começa a falar, mas eu coloco  minha mão em seu cabelo e pego  um 

punhado dele.  

—Vou levá-la para cima. Eu quero que você tire a roupa e entre  no banho  

que eu preparei para você. Vou fode-la lá e, em seguida, esfregar seus pés.  

Sinto-a derreter em meus braços, e eu sei que eu a tenho . Eu sempre 

soube que ele é tensa, mas tudo o que ela precisa é de um pouco de controle, e 

ela se derrete como um manteiga para mim. 

Ela gosta de tudo feito de uma certa maneira, mas seu domínio só pode 

durar por um período. Nós dois sabemos quem é realmente responsável, e na 

maioria das vezes ela precisa ser lembrada.. 

Eu chego para baixo e agarro sua bunda com as duas mãos, pegando-

a. Seus braços e pernas vão em torno de mim, e eu a levo até as escadas para o 

nosso quarto. Eu chuto a porta fechando-a atrás de nós e a tranco antes de levá-la 

para a grande banheira. 

Eu tiro a roupa e entro na banheira, que é mais do que suficientemente 

grande para nós dois, e inclino-me  para trás para vê-la tirar a roupa. Ela sabe o 

que eu quero, e eu espero por isso. 

Lentamente, ela começa a mover seus quadris enquanto ela tira suas 

roupas. Eu tenho música suave  tocando, e ela leva o seu tempo, deixando-me ver 

tudo o que é meu. 

Uma vez que ela despiu-se, ela se aproxima e fica na banheira, em pé em 

cima de mim. 

Tomando suas mãos, eu a puxo  para baixo de modo que ela está 

montando meus quadris. Ela se abaixa entre nós, segurando o meu pau enquanto 

ela se abaixa nele. 

Quando ela está totalmente encaixada em mim, eu agarro seus quadris e os 

movo  para cima e para baixo. 



 

—Diga isto, Prinzessin. 

Elle sabe que eu que eu gosto de ouvir suas palavras de amor quando estou 

dentro dela. Nada me liga mais  do que quando eu tenho o meu pau nela e ela me 

diz que me ama. Isto é a coisa mais perfeita do mundo, e cada vez que nos  

conectamos, eu preciso que  isso saia dos lábios dela. 

—Eu amo você, Daniel. Só você. 

Após todos esses anos e eu ainda gosto de ouvir que eu sou o único que  

ela quer. 

Que não tenha havido outros antes de mim. 

—Eu também te amo, Elle 

As velas  iluminam o banheiro e refletem as sombras de nossos corpos se 

tornando um . Fazemos amor, e eu esfrego os pés dela como eu prometi, tudo 

isso enquanto ela me diz sobre o seu dia. Eu encho a banheira com água morna 

inúmeras vezes porque eu não estou pronto para esta noite acabar.. 

Alguns dias são agitado, especialmente com seis filhos, então noites como 

estas são saboreadas . 

Quando eu finalmente a tiro da banheira, ela  está em meus braços e 

quando eu a levo para a cama eu beijo cada polegada dela.  

Elle precisava de mim para quebrar suas paredes e ajudá-la a ver a beleza 

do  caos. 

Todos os dias que estamos juntos é outra chance que eu tenho para mostrar 

a ela apenas como perfeito é nosso amor. E esta noite, enquanto ela dorme  em 

meus braços, eu beijo sua testa e agradeço a  minha estrela da sorte que ela me 

escolheu. 

 

 

FIM 


