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CAPÍTULO 3

Alli PAssou um Pouco dE pó bronzeador enquanto nos arru-
mávamos no meu banheiro. Ela me emprestou uma saia com 
estampa de leopardo que me caiu como uma luva e tomou 
a liberdade de combiná-la com uma blusa preta tomara que 
caia. Eu tinha a sensação de que Blake iria querer tirar 
aquela roupa de mim em algumas horas com os dentes. 
Céus, eu queria que ele fizesse isso.

Depois de dois dias de programas de meninas, Alli esta-
va planejando sair para jantar e tomar uns drinks com uns 
amigos, então Blake e eu podíamos colocar o papo em dia. 
Minha pele estava formigando de saudades dele.

Já tínhamos sobrevivido a períodos breves de separa-
ção antes, mas eles geralmente eram caracterizados por eu 
estar totalmente furiosa com ele, o que ajudava a apaziguar 
a minha atração insuportável por ele. Tudo o que eu sentia 
com relação a Blake agora era um desejo épico, especial-
mente depois do sexo arrebatador que fizemos no escritório 
alguns dias atrás.

Eu adorava passar um tempo com Alli e ficava feliz com 
esse afastamento temporário de nossos respectivos namo-
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rados, se isso significasse reviver a amizade que havíamos 
passado nos últimos três anos construindo. Além de lidar 
com os irmãos Landon, tínhamos muito no que trabalhar. Eu 
a deixei a par de tudo que havia acontecido, desde Blake 
arruinando meu acordo com Max até a loucura de ter Mark 
surgindo do nada em minha vida.

Heath aparecia em nossas conversas com uma frequên-
cia que me fez questionar o quanto Alli realmente estava 
apreciando aquele tempo longe dele. Mas esta noite, ela 
estava quieta.

— Está tudo bem?
Ela sorriu, rápido demais.
— Sim, claro.
Terminei de me arrumar e, quando saí, Blake estava 

descansando no sofá da sala de estar que eu havia compra-
do para o apartamento. Usando uma camisa branca com as 
mangas dobradas e jeans escuros, ele estava tão ridicula-
mente gostoso que eu pensei seriamente em montar nele ali 
mesmo, naquela hora.

Quando nossos olhares se encontraram, o queixo dele 
caiu um pouquinho. O sentimento era mútuo.

— Está pronta?
Sorri.
Alli se juntou a nós e interrompeu meu olhar de laser 

pelo corpo escultural de Blake. Ele se levantou para cumpri-
mentá-la e lhe deu um beijo rápido no rosto.

— Você está ótima, Alli. É bom ver você.
— Digo o mesmo.
O sorriso dela era fraco, aparentemente contido por 

alguma emoção que estava borbulhando por debaixo da 
superfície. 

Tentei ler sua linguagem corporal. Será que ela estava 
nervosa ou com vergonha de ver Blake depois daquele epi-
sódio com Heath em Nova York?
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— Então, acho que estamos de saída — falei baixinho, 
tentando abafar o constrangimento que eu torcia para que 
somente eu estivesse reparando.

Nos despedimos e Blake desceu a mão pelas minhas 
costas, me dando um leve empurrão na direção da porta. O 
poder e a sugestão do toque dele fizeram minha pele for-
migar, deixaram meus nervos em alerta. Repentinamente, 
amaldiçoei nossos planos de jantar fora quando tudo que eu 
queria era arrastá-lo lá para cima, para o apartamento dele, 
e foder até o amanhecer.

***

Saímos do apartamento e Blake me levou para cima, 
com os dedos entrelaçados nos meus.

— Você esqueceu alguma coisa?
Antes que ele pudesse responder, entramos no aparta-

mento dele e os aromas de uma refeição caseira preenche-
ram o ar. Blake havia cozinhado sem nenhuma ajuda minha.

— Uau.
A cozinha estava uma bagunça, mas, por outro lado, a 

mesa da sala de jantar estava lindamente servida com várias 
travessas combinando, cheias até a boca de massa, salada e 
pão. A iluminação da sala era suave, o clima intensificado 
pelas velas acesas espalhadas pelo recinto.

— Pensei que podíamos ficar em casa — murmurou ele.
— Mas eu me arrumei toda.
Soltei o corpo, me acomodando no abraço dele, deixan-

do que seus braços me envolvessem.
— Fico feliz que você tenha se arrumado. Você está incrí-

vel. Teremos muita sorte se conseguirmos ir até o final do 
jantar.

Mordi meu lábio e meu apetite vacilou. Blake era, de 
longe, o item que dava mais água na boca em qualquer car-
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dápio, mas eu precisava de combustível se fosse abusar dele 
a noite toda, como eu pretendia.

— Tudo parece ótimo. Não consigo acreditar que você 
fez tudo isso sozinho.

— Espero que você goste.
Nos sentamos à mesa e ele serviu o vinho enquanto eu 

me servia do espaguete à bolonhesa de Blake — que logo 
se tornaria famoso, segundo ele próprio. Dei uma garfada e 
fiquei agradavelmente surpresa. Espaguete é um prato difí-
cil de estragar, mas com a pouquíssima experiência culinária 
que ele tinha, eu estava preparada para o pior. Um silêncio 
confortável se instalou enquanto comíamos, mas eu ainda 
estava pensando em Alli.

— Como estão as coisas com Alli? — perguntou Blake, 
como se estivesse lendo meus pensamentos.

Dei uma mordida em meu pão de alho antes de respon-
der. Alli estava em uma situação complicada no momento, 
tanto apaixonada quanto desiludida com seu relacionamen-
to turbulento com Heath. Eu não sabia ao certo quanto deve-
ria contar.

— Acho que ela só está passando por muita coisa neste 
momento. Com Heath e a mudança.

— Mudança?
— Ela saiu do apartamento.
— Espero que ela não tenha feito isso por minha causa.
Os olhos dele se ergueram ao encontro dos meus.
Meneei a cabeça, me lembrando da antiga insistência 

fervorosa de Blake para que eu me mantivesse distante de 
Alli enquanto ela estivesse envolvida com Heath. Eu havia 
me recusado terminantemente e ignorado o pedido dele e, 
ainda bem, aquele tinha sido o fim da discussão. Com tudo 
que estava acontecendo na minha vida naquele momento, a 
última coisa de que eu precisava era me isolar das poucas 
pessoas às quais eu podia recorrer.
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— Não. Na minha opinião, Alli precisa de um pouco de 
espaço para colocar a cabeça no lugar enquanto Heath está 
longe. Não acho que ela tenha tido a chance de ser muito 
independente desde que se mudou para a cidade. 

Hesitei com aquele último pensamento. Eu queria sondar 
o terreno. Blake e Heath tinham suas diferenças, mas ainda 
eram irmãos. Eu não queria causar problemas entre Heath e 
Alli se ele ainda não soubesse que ela tinha se mudado.

Blake assentiu.
— Como está o trabalho?
— Bom e ruim.
— Como assim?
Terminei minha última garfada de espaguete antes de 

escolher as palavras.
— Contratei uma diretora de marketing. Ela começa na 

segunda e Alli vai me ajudar a treiná-la de onde ela parou.
— E a parte ruim?
— Estou ficando preocupada com a segurança do site. 

Sid está prestes a arrancar os cabelos. Não sei bem o que 
dizer a ele.

Arrisquei lançar um olhar questionador. Eu estava 
tocando em um assunto que ele detestava discutir.

Ele se recostou na cadeira e jogou o guardanapo na 
mesa.

— Você não me dá acesso ao código, Erica. Que diabos 
você quer que eu faça?

— Não é por falta de confiança, Blake. Precisamos ter o 
controle do código para o longo prazo e você sabe disso. De 
qualquer forma, permanecemos no escuro quanto a por que 
estamos sendo, inexplicável e incansavelmente, atacados 
por esse grupo.

Ele ficou olhando para além de mim, evitando meus 
olhos e a súplica que os preenchia. Um nó desconfortável se 
formou em meu estômago. Eu odiava os segredos dele. Eles 
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me consumiam como meus próprios segredos costumavam 
me consumir antes de eu entregar meu coração e minha 
alma a Blake. Revelar meu passado para ele havia diminuí-
do o fardo, mas eu não sabia como fazê-lo confiar em mim da 
mesma forma.

— Você quer minha confiança, Blake. É por isto que eu 
tenho dificuldades em dá-la facilmente a você. Você esconde 
coisas de mim.

— Se não estou divulgando informações, é para seu pró-
prio bem.

— Não posso decidir isso sozinha? Meu Deus, eu não sou 
uma criança.

Ele murmurou um palavrão, foi até a sala de estar e se 
afundou no sofá.

Decidi me sentar no outro sofá, sem saber ao certo como 
o restante da conversa se desenrolaria. Talvez uma distância 
mais segura e menos sexual fosse melhor, se quiséssemos 
chegar a qualquer coisa produtiva.

— Você disse que consertaria isso. Você me prometeu. 
E se não for tão fácil assim, tudo bem, mas eu mereço saber 
o que realmente está acontecendo. Talvez eu possa ajudar.

Ele expirou pelo nariz e deixou a cabeça desabar no sofá.
— Você já sabe que eu fui membro do M89 quando era 

adolescente.
— Sim — respondi em voz baixa.
Ele se inclinou para frente e apoiou os cotovelos nos joe-

lhos, evitando olhar diretamente para mim.
— O que você não sabe é que eu liderava o grupo com 

outra pessoa.
— Quem?
Minha voz era baixa e hesitante. Eu não queria dar 

nenhum motivo para ele não me contar as coisas que eu tan-
to queria — e de que precisava — saber.

— Cooper. O nome dele era Brian Cooper.



45

Fiz uma pausa.
— Era?
O maxilar dele se contraiu. Ele jogou para trás os cabe-

los castanho-escuros que haviam crescido desde a última 
vez que tínhamos nos encontrado e que caíam teimosos 
sobre sua testa. Tive vontade de me aproximar dele e ajeitar 
aquilo, mas não queria interromper o momento.

— Ele se matou.
— Meu Deus. — Coloquei a mão na boca. Não era de se 

espantar que ele não quisesse tocar no assunto. — Quando?
— Depois que o grupo foi pego hackeando contas ban-

cárias, eles prenderam todo mundo. Só que eu não estava 
participando das operações há semanas. Cooper era um 
amigo, e, quando veio com o plano original, eu topei hackear 
as contas dos caras de Wall Street, mas daí ele quis mexer 
nas contas individuais. Pessoas comuns, que investiam suas 
esperanças de aposentadoria com esses babacas, mas, fora 
isso, não tinham nenhuma conexão com o esquema Ponzi 
daqueles merdas. Não consegui aceitar isso, então saí do 
grupo. Nossa amizade tinha acabado e, obviamente, ficou 
um clima ruim entre nós. Quando os federais começaram a 
me interrogar…

Um silêncio pesado se instalou e meu coração se contor-
ceu, Blake estava inexoravelmente ligado às circunstâncias 
que levaram ao suicídio de seu amigo.

— Porra, sei lá. Eu era jovem e revoltado e tudo aconte-
ceu rápido demais.

Ele esfregou os olhos com as mãos, como se estivesse 
tentando apagar as visões que tinham aparecido neles.

— Está tudo bem. Me conte.
Saí do sofá adjacente para me juntar a ele, querendo 

estar próxima, embora estivesse preocupada com o que ele 
pudesse dizer. Mas eu queria saber.
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— Contei a eles a verdade. Como eu cooperei, eu basica-
mente me livrei, então os investigadores puseram a pressão 
em cima dele. Eu não estava tentando me salvar, Erica. Eu 
só queria que a verdade fosse dita. Se eu ia afundar com o 
navio, queria que as pessoas soubessem o que eu defendia.

— Querido…
As palavras ficaram presas em minha garganta.
A dor encobria os olhos dele. Anos de arrependimento 

o impediram de me contar aquilo na primeira vez em que o 
site saiu do ar.

— Eles não foram muito longe antes de ele se matar. 
Aquilo encerrou definitivamente a investigação. Os fundos 
foram devolvidos e o restante de nós só levou um tapa na 
mão. Como éramos todos menores de idade, eles arquiva-
ram os registros. É por isso que a maioria das coisas que você 
leu a meu respeito é apenas boato. Apenas algumas poucas 
pessoas realmente sabem o que aconteceu.

— Como o grupo continuou ativo depois de tudo isso?
— Não continuou, mas alguém o ressuscitou há alguns 

anos.
— Um membro original?
— Duvido. Mas, sinceramente, eu não sei. Não estou 

mais nesse círculo. Porém, com base na insistência deles em 
serem um pé no meu saco, quem quer que esteja por trás 
dessa nova geração do grupo está fazendo isso pelo Cooper. 
Eles provavelmente o idolatram como se ele fosse algum 
maldito mártir da causa. Qual seria essa causa ainda é um 
mistério para mim.

— Você já tentou entrar em contato com eles?
— Não. Não negocio com terroristas.
A raiva frustrada que eu havia aprendido a reconhecer 

sempre que ele falava sobre os hackers substituiu a expres-
são de dor em seu rosto. Blake era poderoso e incrivelmente 
talentoso, mas essas pessoas conseguiram, de alguma for-
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ma, desestabilizá-lo. Isso me assustava, porque ele podia ser 
minha última e única defesa contra eles.

— Não é um caminho difícil de seguir, considerando o 
quanto eles estão dedicados a arruinar tudo em que você 
toca?

— Nós conhecemos as estratégias deles. Eles são previ-
síveis, então minha equipe descobriu maneiras eficientes de 
mantê-los longe dos nossos negócios. Eles são vândalos, mas 
depois que você descobre a tática deles, consegue frustrá-
-los. Não posso fazer o mesmo por você até que você me per-
mita.

— Você não está olhando para a raiz do problema.
Ele suspirou.
— Quem quer que eles sejam, enxergam Cooper como 

um mártir. E eu sou Judas. Nada com relação a isso vai mudar 
enquanto eles existirem.

— Acho que você está perdendo o foco.
— Vou conversar com o Sid de manhã, está bem? Isso é 

tudo.
O tom severo em sua voz me fez pausar. A vulnerabili-

dade de Blake desaparecera, mascarada com maestria por 
trás de sua raiva. Mas eu não sou boba. Ele e Cooper foram 
amigos um dia. Com certeza a morte dele deve tê-lo aba-
lado. Blake parecia assumir uma responsabilidade pessoal 
por quase tudo à sua volta. Eu saquei a reação nos olhos dele 
quando ele falou sobre Cooper, mas tão rapidamente quanto 
ele tinha se aberto, ele se fechara novamente.

Eu queria beijá-lo naquele momento, reconfortar o 
homem que eu amava e aliviar a dor que ainda habitava den-
tro dele. Eu me aproximei hesitantemente e coloquei a mão 
em seu rosto. Ele reagiu ao meu gesto, colocando a mão em 
cima da minha e virando minha palma para cima para dar 
um beijo carinhoso antes de colocá-la no sofá entre nós.

— Não fique bravo comigo — murmurei.
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— Não estou. Só não gosto de falar sobre isso.
— Talvez você se sentisse melhor se falasse.
Ele grunhiu e revirou os olhos. Eu podia sentir que ele 

estava se afastando de mim por conta daquela sugestão. 
Deslizei a mão por debaixo da camisa dele, acarinhan-
do cada gomo de seu abdômen sob meus dedos. Eu estava 
determinada a seduzi-lo para tirá-lo do mau humor que o 
havia tomado. Nada conseguia me afastar melhor da cacofo-
nia dos meus pensamentos do que estar nua com Blake. Eu 
suspeitava de que o mesmo valesse para ele.

— Senti sua falta — sussurrei.
O rosto dele relaxou e eu sorri, aliviada. Ele acariciou 

meu rosto reverentemente, traçando um caminho da minha 
bochecha ao meu queixo. Antes que eu pudesse dizer mais 
alguma coisa, ele juntou os lábios com os meus e possuiu 
minha boca com um beijo. Suave e carinhoso, o beijo logo 
esquentou. Ele se afastou abruptamente.

— O quê?
Ele olhou para além de mim.
— Não consigo fazer isso agora.
— Como assim?
Montei nele do jeito que eu queria fazer, minha saia 

subindo indecentemente pelas coxas. Puxei-o em outro bei-
jo. Curvei-me na direção do peito dele, não deixando espa-
ços entre nós, fanática pelo toque dele. Assim que eu agarrei 
os cabelos dele, ele se afastou, desenrolando meus dedos e 
segurando-os com delicadeza ao lado do meu corpo.

— Erica, pare. Eu preciso… esfriar a cabeça.
Antes que eu pudesse questioná-lo, ele deu um tapinha 

gentil na minha coxa, um sinal para eu sair de cima dele. 
Lentamente, obedeci. Ele voltou para a cozinha, onde come-
çou a limpar tudo. Juntei-me a ele e comecei a ajudar, mas 
ele me parou.

— Pode deixar. Eu cuido disso.
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Ele fez uma pausa e olhou para mim. Apoiando o quadril 
no balcão, ele parecia ilusoriamente casual, considerando a 
tensão que transbordava dele.

— Ouça, tenho trabalho para fazer para amanhã e me 
parece que você também tem. Você se importa se dermos a 
noite por encerrada?

Vasculhei os olhos dele em busca de respostas, mas 
ele parecia mais frio e fechado do que nunca. Fiquei olhan-
do para ele, perplexa e sem palavras, engolindo em seco 
enquanto a rejeição se acomodava sobre mim. Será que eu 
tinha forçado a barra? Ele não entendia meus motivos?

Tudo que eu pensava em responder parecia, na minha 
cabeça, débil, desesperado. Por que você não quer estar 
comigo? Por que não posso ficar? Pensar nas respostas sin-
ceras que ele podia dar me assustava. Eu não tinha certeza 
se queria saber por que ele não me queria esta noite.

***

Meu apartamento estava vazio e sem vida, sem sinal de 
Sid ou Alli para consolar a solidão e a mágoa que me inun-
davam. Blake nunca tinha me rejeitado antes. Eu estava ves-
tida para matar e o homem era um maratonista sexual. De 
alguma forma, tínhamos conseguido sobreviver aos últimos 
dias fora das camas um do outro, mas agora ele estava me 
afastando?

Larguei a bolsa no balcão e fiquei parada em pé na escu-
ridão silenciosa da sala, tentando descobrir como a confissão 
de Blake sobre seu passado tinha criado tamanho abismo 
entre nós. Fui até o quarto e me observei no espelho. Eu me 
sentia péssima. Blake não tinha apenas recusado uma noite 
em sua cama. O fato de que ele não me queria por perto me 
dilacerava o peito, me deixando com uma sensação doentia 
e desesperançosa.
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Não. Eu não podia deixar isso para lá.
Voltei a sair, pegando minhas chaves no caminho. 
Entrei no apartamento de Blake, mas ele não estava em 

lugar nenhum à vista. Fui até o quarto dele, onde ouvi o chu-
veiro ligado. Hesitei na porta que dava ao banheiro da suí-
te. Pelo vidro, eu podia ver as mãos de Blake pressionadas 
contra a parede, a água escorrendo por seu enorme corpo 
imóvel. Ele era lindo, apesar da tristeza que nos assolava e 
ameaçava nossa noite. Dei mais um passo adiante. Ele virou 
a cabeça na minha direção.

Fiquei imóvel, esperando pela reação dele. Ele desligou 
o chuveiro. Prendi a respiração ao vê-lo quando ele saiu. Sob 
circunstâncias normais, Blake era uma visão a se admirar. 
Agora, totalmente nu e pingando água, ele não poderia estar 
mais impressionante. Um exemplar de primeira da beleza 
masculina.

A pele dele estava arrepiada e seu pau, duro como 
pedra, sobressaindo-se em seu corpo maravilhoso.

Mas que porra?
— Blake. 
Minha voz mal era um sussurro.
— O que você quer, Erica?
A voz dele era seca; seu rosto, sem expressão, como se 

eu fosse uma estranha. Ele se secou metodicamente com a 
toalha.

— Eu…
Eu não tinha palavras. Meu grande plano de voltar de 

fininho ao apartamento dele e seduzi-lo, e não aceitar “não” 
como resposta, tinha ido pelos ares pela percepção repenti-
na de que a sedução talvez fosse uma causa perdida.

— Vá para casa, Erica. Já disse a você, tenho que trabalhar.
— Balela. Quer me explicar por que você passou os últi-

mos dez minutos tomando um banho gelado e agora está com 
a maior barraca armada que eu já vi, mas fica me cortando?
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— Não quero brigar com você. Podemos simplesmente 
dar a noite por encerrada?

Ele passou por mim e seguiu na direção do quarto. Eu o 
segui, determinada a conseguir respostas.

— Vamos conversar sobre isso. Se você vai me rejeitar, 
pode ir me dizendo por quê. 

Minha voz tremeu. Eu estava perdendo o controle e 
cenários selvagens passavam por minha cabeça. 

— Você está saindo com outra pessoa? — perguntei, 
incrédula.

O que é que tinha acontecido desde nossa última vez 
juntos no escritório? Será que eu fiz algo errado?

Ele fez uma careta e fechou as mãos em punhos.
— Meu Jesus. Não. Será que dá para você me deixar em 

paz?
As palavras dele machucaram. Eu o odiei naquele 

momento. Como ele conseguia fazer eu me sentir tão peque-
na e insignificante com sua indiferença enquanto eu estava 
ali, quase implorando por intimidade a ele?

— Você está certo. Não preciso dessa merda.
Ele suspirou.
— Gata…
Virei e fui batendo os pés até a porta. Antes que eu a 

alcançasse, ele apressou o passo e a bateu na minha frente. 
Blake segurou meu cotovelo e me virou para ficar de frente 
para ele.

— O que você quer de mim, Erica?
Minha respiração ficou ofegante. Meu coração disparou 

de raiva misturada com desejo, que crescia gradativamente. 
Eu não conseguia decidir qual emoção ganharia ou por qual 
eu estava torcendo. Mas eu não estava ali para brigar com ele.

— Quero que você me foda.
O maxilar dele ficou tenso e ele apertou meu braço ain-

da mais, dolorosamente.
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— Por que você não me quer?
Minha voz era miúda, quase irreconhecível. Enfraqueci 

na mão dele e minha raiva deu lugar a outra coisa. Uma vul-
nerabilidade primitiva que Blake tinha descoberto.

Os movimentos seguintes dele foram tão rápidos que eu 
mal consegui distingui-los. Ele puxou minha saia para cima e 
rasgou minha calcinha em um movimento violento, machu-
cando minhas coxas quando o tecido raspou em minha pele. 
Um segundo depois ele me içou para a cintura dele e me 
jogou contra a porta. E, então, lá estava ele. Penetrando tão 
fundo que eu gritei. Curvei as costas contra a porta, uma dor 
bruta rasgando meu peito. Gemi com o alívio que se seguiu. 
Ele estava comigo de novo, finalmente.

Ele investiu novamente e eu berrei. O calor se espalhou 
por mim, meu corpo derretia em torno do dele.

Eu me acalmei quando senti a sobriedade dele. Seu cor-
po estava congelado contra o meu, completamente imóvel. 
Abri os olhos para fitar seus olhos intensos e questionado-
res. Céus, ele era lindo. E era meu. Mas, de alguma forma, 
nas últimas horas eu o tinha perdido. Eu precisava mantê-
-lo comigo para mostrar que necessitava dele daquele jeito 
desesperadamente.

— Não pare. Por favor — implorei.
Deslizei os dedos pelos seus cabelos úmidos, puxando as 

mechas com cuidado. Apertando as pernas em torno de sua 
cintura, agitando os quadris, motivando o movimento dele. 
Eu só precisava de um pouquinho de fricção para liberar 
meu orgasmo. Eu já estava molhada em torno dele. Ele mal 
tinha se mexido quando um gemido silencioso escapou de 
meus lábios trêmulos. O calor se alastrou por minha pele e 
eu tremi, meu sexo se contraindo na ereção dele, meu olhar 
nunca deixando o dele.

Os lábios dele se abriram um pouco, seus olhos estavam 
embaçados de emoção.
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— Você vai ser a minha morte, eu juro.
Beijei-o intensamente.
— Acabe comigo. Não me faça implorar — sussurrei na 

boca dele.
— Deus me acuda, eu nunca quis algo tanto assim. Você… 

isto.
Ele se afastou e me penetrou novamente.
Xinguei, berrando com cada nova investida punitiva 

que enviava sensações inimagináveis pelo meu corpo. Uma 
mistura ofuscante de prazer, dor, raiva e amor tomou conta 
de mim, me levando de um orgasmo diretamente a outro. 
Incapaz de conter o frenesi que tinha se formado, me agarrei 
desesperadamente a ele, com minha boca em seu ombro.

Todos os seus músculos se contraíam, distendidos e rígi-
dos, sob meu toque. Meus dentes se afundaram na pele dele 
e eu enterrei as unhas com força, arranhando a pele dele até 
o cotovelo. Minha boceta se contraiu em torno dele. Blake 
grunhiu, aumentando a velocidade.

— Olhe para mim. — A voz dele era tensa de desejo. — 
Preciso ver você.

Reuni todas as minhas forças para erguer os olhos, 
encontrando os dele. Contemplar toda a sua beleza enfra-
queceu meus braços, me amolecendo nas mãos dele. Não 
importava o que eu fazia com ele. Era isso que ele fazia comi-
go.

Os olhos dele nunca deixaram os meus quando ele me 
bateu contra a porta em sua última estocada.

Engoli um ofego.
— Blake!
— Me sinta. Quero que você me sinta por completo, Eri-

ca — disse ele roucamente.
Um grunhido sufocado se seguiu enquanto ele se esva-

ziava dentro de mim e provocava o último orgasmo que meu 
corpo podia aguentar. 
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Ficamos parados ali por um instante antes de desabar 
no chão. Ele se deitou de barriga para cima sobre o tapete 
oriental. Enrolei-me preguiçosamente no corpo dele, exaus-
ta pelo que acabara de acontecer entre nós, mas ainda pre-
cisando do contato, ainda precisando saber que ainda está-
vamos conectados, juntos.

Ficamos assim, sem falar, sem nos mexer, até que ele 
subiu minha saia um pouquinho, passando o polegar sobre 
a pele sensível de onde ele havia removido o obstáculo da 
minha calcinha há poucos minutos.

Olhei para baixo e as mãos dele seguraram minha bun-
da.

— Você vai ficar com hematomas aqui também.
Olhei de volta para ele e vi seus lábios apertados em 

uma linha fina.
— Por que eu me importaria?
— Talvez você devesse.
Deslizei a mão pelo peito dele.
— Não sei o que está passando na sua cabeça, mas eu 

gostaria que você conversasse comigo. Se você realmente 
não quiser, posso viver com isso. Mas não me rejeite. Não 
consigo suportar.

— É isso que você chama de rejeição? Usar seu corpo 
como um saco de pancadas?

Franzi o cenho com a definição de Blake para o que 
tínhamos acabado de fazer. Tudo bem que foi um pouco bru-
to e provavelmente me deixaria dolorida no dia seguinte, 
mas qualquer momento que vivêssemos juntos significava 
alguma coisa.

Eu me ajoelhei, montando nas coxas dele, e coloquei 
as mãos dos dois lados de seu corpo. Tentei ler seus olhos, 
mas ele evitou meu olhar penetrante, preocupando-se com 
a pele vermelha da minha coxa em vez disso.

Tirei a blusa e o sutiã.
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— O que você está fazendo?
— Chamando sua atenção.
Um calor passou pelos olhos dele. 
— Sou todo ouvidos.
— Eu gosto quando você perde o controle assim, Blake. 

Não transforme isso em algo sujo e errado.
O pau dele ficou duro sob a minha coxa.
— Mas e se for? Deixar você toda roxa… Assustar você.
— É por isso que você vem se reprimindo a noite toda?
— O que eu sinto… por você, Erica. Com todo o resto que 

está acontecendo, às vezes é simplesmente intenso demais. 
Eu me sinto como se fosse estraçalhar nós dois. Eu queria 
que esta noite tivesse sido diferente. Eu realmente queria — 
Ele fechou os olhos por um momento. — Você merece ser 
idolatrada. Amada.

Franzi o cenho, tentando entender como meu amante 
com tendências dominadoras estava escapando de mim.

— Eu me sinto amada, de fato. Gosto de acordar de 
manhã com a lembrança das suas mãos em mim, mesmo 
que eu esteja um pouco dolorida. Isso é novo para mim, eu 
admito.

— Mas eu assustei você antes.
Ele me encarou, me desafiando a contrariá-lo.
— Às vezes eu realmente fico assustada, mas confio em 

você. — Fiz uma pausa. — Gosto das coisas que temos feito.
— Você sabe que isso é apenas a ponta do iceberg das 

coisas que eu quero fazer com você, não sabe?
Prendi a respiração, mas não perdi tempo com o medo 

que se instalou em meu estômago.
— Então vamos cavar mais fundo.
Eu duvidava daquelas palavras mesmo enquanto as 

dizia, com minha pulsação acelerando novamente. Blake já 
estava me fazendo ultrapassar limites que eu sequer sabia 
que tinha. Eu o estava acompanhando bastante bem, mas 



56

agora, sabendo que os desejos dele eram tão vastos e desco-
nhecidos para mim, eu não conseguia não me sentir sobre-
carregada.

— Não.
A voz dele era baixa, mas firme.
— Por quê?
Torci para ter conseguido mascarar minhas dúvidas.
— Porque isso não está certo. Eu não deveria querer… 

machucar ou prender você. Isso é uma merda e é a última 
coisa em que você deveria ter que pensar com tudo pelo que 
você passou. Percebi isso na vez passada. Levei as coisas lon-
ge demais. No segundo em que prendi você, eu me arrepen-
di.

— Então por que você não parou?
Ele ficou em silêncio.
— Me conte.
Blake suspirou.
— Porque eu sabia como te acalmar, te mostrar como 

curtir aquilo.
— E eu curti.
— Isso não quer dizer nada. Eu não deveria ter desafiado 

você daquele jeito.
— Eu quero ser desafiada, Blake. Se for algo que você 

quer, eu quero também. 
— Não, não é assim que vai ser. Erica, pode tirar isso da 

sua cabeça. Você não vai se submeter a isso por minha causa. 
Você foi… estuprada, pelo amor de Deus. Minha compulsão 
por controle quando estamos fodendo é a última coisa de 
que você precisa. Você não é a pessoa certa para isso.

Minha pele arrepiou. E se eu não pudesse ser o que ele 
queria? O que ele precisava? Eu podia botar a maior ban-
ca do mundo, mas minha necessidade do amor de Blake se 
enraizara para além do meu controle consciente.

— O que você quer dizer com isso?
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Ele se sentou, o peito de frente para o meu, esquentando 
meu corpo com o dele. Blake acariciou minhas costas.

— Quero dizer que preciso resolver isso, por você, por 
nós. Obviamente, não conheço outra forma de desligar isso a 
não ser evitando você às vezes. Esta noite foi…

— Falar sobre Cooper mexeu com você.
Ele fechou os olhos, encolhendo-se com a memória que 

passou por sua cabeça, qualquer que fosse. Ele os abriu e me 
beijou carinhosamente.

— Você é tudo para mim, gata. Não quero andar para 
trás e falar sobre o passado. Toda a merda sobre a qual eu 
não tenho controle.

— Mas ter controle sobre mim faz você se sentir melhor 
— sussurrei.

Ele assentiu.
— Preciso mudar isso.
— E se eu não quiser que você mude?


