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Sobre a obra:
A presente obra é disponibilizada pela equipe Le Livros e seus diversos parceiros,
com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos
acadêmicos, bem como o simples teste da qualidade da obra, com o fim
exclusivo de compra futura.
É expressamente proibida e totalmente repudiável a venda, aluguel, ou quaisquer
uso comercial do presente conteúdo
Sobre nós:
O Le Livros e seus parceiros disponibilizam conteúdo de dominio publico e
propriedade intelectual de forma totalmente gratuita, por acreditar que o
conhecimento e a educação devem ser acessíveis e livres a toda e qualquer
pessoa. Você pode encontrar mais obras em nosso site: LeLivros.site ou em
qualquer um dos sites parceiros apresentados neste link.
"Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando
por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo
nível."

Prazer antes dos negócios…
Eric Reeves, CEO de uma empresa de desenvolvimento imobiliário, está à beira do
sucesso… ou da falência. Enquanto o triunfo não chega, Eric se sustenta na pele de
Dalton Chase, o stripper mais requisitado do clube Beaux Hommes. Cass Jameson
contrata Dalton para a despedida de solteira de sua melhor amiga, mas é ela quem
fica animada. Sensual e musculoso, Dalton é exatamente o que ela precisa para se
livrar das tensões diárias do escritório de engenharia. Tocar, provar, sentir… Vale
tudo nessa louca aventura. Até suas verdadeiras identidades serem reveladas
durante uma reunião de negócios…

Faz 10 anos que a Harlequin começou uma nova etapa em sua longa
história editorial ao prestigiar a leitora brasileira com um escritório no
Brasil, exclusivamente dedicado à publicação de suas séries e autoras
de maior sucesso. Um mundo fantástico de amor, aventura, paixão,
desejo, intrigas, escândalos e redenção passou a estar disponível nas
bancas de jornal de todas as regiões. Durante o percurso, fomos
beneficiados com muitos aprendizados, quase sempre vindos de
leitoras fiéis cujas sugestões foram decisivas para o sucesso desse
empreendimento. Hoje, depois de quase 3.000 edições, nos sentimos
gratificados por comemorar essa primeira década com vocês!
Boa leitura!
Equipe Editorial Harlequin

Siga nossas redes sociais, conheça nossos lançamentos e participe de nossas promoções
em tempo real!
Twitter.com/harlequinbrasil
Facebook.com/HarlequinBooksBrasil

Afrouxando a gravata, a manteve em volta do pescoço enquanto abria o colete e depois
a camisa. As peças caíram no chão ao lado do paletó. Ele era bronzeado, tinha a pele lisa e
era definido de um jeito que deixou Cass louquinha para passar as mãos por aquele
corpo.
Com os olhos tomados por um brilho primitivo e misterioso, ele jamais se desviou de
Cass, mesmo enquanto agarrava a mão de Gwen e a guiava para ajudá-lo a remover o
cinto. Dalton se aproximou de Cass. A mão grande envolveu a cintura dela para encaixar o
cinto em seu quadril. Ele segurou cada ponta do cinto e puxou, forçando Cass a arquear
as costas e empinar o bumbum. Então agarrou os quadris dela e começou a se
movimentar numa representação delicada do sexo.
A mente de Cass ficou totalmente vazia. A única coisa que conseguiu evocar foram
imagens de Dalton nu, na cama, usando seus melhores movimentos.
Seu primeiro impulso foi tentar recuperar o controle.
Você tem direito a um pouco de diversão. Dane-se o controle!, berrou o subconsciente
dela.
Uma noite que ninguém iria, ou poderia, descobrir.

Querida leitora,
Bem-vinda ao mundo do prazer, mais especificamente ao Beaux Hommes, o exclusivo
clube de mulheres de Seattle. Os strippers são deliciosos no palco e entre os lençóis! A
melhor atração da cidade depois que o sol se põe! Contudo, por mais que adorem
agradar às clientes, têm ambições maiores do que trabalhar de quarta a sábado em
horários noturnos, satisfazendo fãs histéricas e vestindo tapa-sexos. A única coisa que não
estão buscando? O amor!
A ideia para uma série com strippers nasceu quando o perigosamente sensual herói
desta história começou a sussurrar em meu ouvido sobre como era estar preso a uma
carreira que paga as contas enquanto persegue seu verdadeiro sonho. A luta para chegar
ao topo e conquistar o que mais deseja: respeito. A única coisa da qual ele tinha certeza?
Que não havia tempo para romance e, muito menos, para o amor.
Coitadinho, nunca, mas nunca mesmo, deveria ter ido àquela festa de despedida de
solteira.
Espero que dê risadas, se emocione e encontre a redenção nessa história. Enquanto
escrevia, aprendi como era torcer de verdade pelo final feliz de meus personagens.
Aproveite!
Kelli Ireland

Para o único homem que tem meu coração nas mãos.

Kelli Ireland
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Capítulo 1

COM OS pés apoiados no parapeito baixo da janela e os tornozelos cruzados, Cass
Jameson se concentrou em seus dedos. Ou melhor, no esmalte nas unhas dos pés. Era de
um azul intenso, a única cor vibrante em seu vestuário corporativo, de certo modo
antiquado. Ela adorava o tom com uma paixão profana, mas também lhe servia a um
propósito.
Depois que a Preservações, sua empresa de engenharia ambiental, comemorou o
primeiro ano completo operando no azul, Cass se mimou com três dias indulgentes em
um spa de luxo. Ela havia comprado o esmalte para servir como um lembrete constante
de que ela poderia, iria, transformar a Preservações em um sucesso. Aquela viagem tinha
sido a primeira na qual ela se permitira respirar num período de mais de três anos. Mas
agora, onze meses depois, ela estava apertando o cinto novamente.
Tanta coisa dependia de um e-mail da Agência de Proteção Ambiental. A Preservações
fora agraciada com os contratos no terreno do Chok Resort, em Lake Washington, por
seus projetos de escoamento de águas pluviais e erosão do solo. Cass e sua equipe tinham
trabalhado durante meses para criar soluções de longo prazo ambientalmente amigáveis.
O planejamento deveria ser apresentado à construtora do resort, a Soberana
Desenvolvimentos, em menos de uma semana. O conselho administrativo da Soberana,
composto por homens velhos com dinheiro mais antigo ainda, queria uma solução barata
para os problemas de escoamento e de erosão, mas também queria que o projeto fosse
ecologicamente correto devido a fins fiscais e para cooptar apoio popular. Ela não podia
apresentar o projeto antigo. E o mais recente? Estava totalmente coberto.
Mas só se a Agência de Proteção Ambiental aprovasse os planos da Preservações. Se o
fizesse, a Soberana ficaria um tanto constrangida de rejeitar a proposta. E Cass teria o
apoio do qual necessitava para convencer o CEO superconservador deles a avançar.
Provavelmente. Talvez. Deus, ela tinha esperanças de que sim.
Um pavor terrível, companheiro constante de Cass durante toda a negociação daquele
contrato, ameaçava explodir. Pressionando o punho no diafragma, ela obrigou a
respiração a se acalmar. Só uma vez na vida seria a Princesa do Gelo desprovida de
emoções que seus concorrentes a acusavam de ser. Era irônico que seu pai, David

Jameson, fosse conhecido por seu sangue-frio nos negócios, enquanto seus colegas e
concorrentes de empresas de engenharia jogavam isso na cara de Cass como se fosse um
insulto.
Uma gaivota pegou uma corrente de ar e subiu à janela do quarto andar, chamando a
atenção de Cass. Nuvens baixas escondiam o horizonte de Seattle e cobriam os pedestres
abaixo sob uma forte neblina. Atrás dela, o laptop tocou uma melodia.
Aquele som baixinho e inócuo era o arauto de seu destino. Ela agarrou os braços da
poltrona, mas não baixou os pés ou encarou o monitor. Ainda não.
Cass sabia que montar os escritórios naquela região tinha sido uma boa estratégia. Não
lhe saíra barato, mas colocara a Preservações mais próxima do centro empresarial da
cidade e perto das empreiteiras. A assinatura do contrato de cinco anos tinha sido um
risco calculado.
– Quanto maior o risco, maior a recompensa – murmurou ela. Desde que o risco valha
a pena. A voz de barítono de seu pai ecoou em sua cabeça, nada bem-vinda.
Particularmente agora.
Vozes abafadas soavam lá fora enquanto o enxame de trabalhadores se reunia em frente
à porta.
Quando a porta do escritório de Cass foi aberta, a maçaneta sacudiu. Ela precisava
chamar a manutenção para consertar aquilo.
– Você não leu, não é? – O tom de Gwen foi neutro, até mesmo cauteloso.
Enfiando os pés nos sapatos de salto alto, Cass virou-se para sua sócia e melhor amiga.
Tudo pelo qual elas tinham trabalhado – todas as longas noites estudando, as expectativas
dos familiares, os comentários machistas dos colegas, as conversas casuais entre
concorrentes, que diziam que ela e Gwen estavam destinadas a falhar pois eram mulheres
em um universo masculino – se resumia àquilo ali.
– Diga-me que a Agência de Proteção Ambiental nos liberou para prosseguir com o
projeto da Soberana. Diga-me que a Preservações vai lucrar nos próximos anos porque
nossa proposta foi aceita. Diga-me que vamos conseguir o apoio do conselho da Soberana
para avançar com nossas soluções se conseguirmos apoio absoluto da APA. Diga,
Gwennie.
A loira deslumbrante e baixinha apoiou um quadril na quina da mesa de Cass.
– Você precisa respirar.
Ela balançou a cabeça.
– Não consigo. Ainda não. Você sabe como eu fico.
– Você está certa. Eu sei. Eis a notícia, Cass. Sua maior falha de caráter? Você está
sempre esperando pelo pior. Pessoas negativistas não são atraentes.
– Negativistas? – Ela deu um sorriso de canto de boca. – Isso é trabalho. Foi minha
postura pessimista e emocionalmente reservada que nos manteve à tona.
Gwen enrugou as sobrancelhas numa carranca feroz.
– Você soa como seu pai.
Um arranco no peito de Cass fez suas palavras soarem ásperas:

– Eu não sou o meu pai.
– Então não tenha tanto medo de expressar um pouco de emoção. Você não é um
robô.
Mas uma vida inteira na posição de filha mais velha do magnata David Jameson, um
homem que valorizava o controle acima de tudo, lhe ensinara a sufocar suas reações. Em
casa, ele martelava uma coisa acima de tudo: expor as emoções equivalia a mostrar
fraqueza, e qualquer adversário que se preze usaria tal fraqueza contra ela. E ele provara
isso usando as emoções de Cass contra ela mesma, o tempo todo, até sobrar apenas um
ressentimento indisfarçável entre eles e, pelo menos da parte dela, mais do que um pouco
de paranoia.
Quando fundou a Preservações, Cass ficara tão preocupada com a possibilidade de ser
apontada unicamente como a filha de Jameson, que optou por abrir a empresa usando o
sobrenome de solteira da mãe – Wheeler. Cass também mantivera o sobrenome
enterrado no diretório da empresa, a fim de não divulgar sua propriedade parcial.
Distanciar-se tanto do sobrenome quanto das expectativas do pai fora uma questão de
autopreservação. Ela o odiava por ter transformado isto em uma necessidade. Odiava-o
mais ainda por continuar a roubar momentos como este dela.
– Cass?
Passando a mão na nunca, ela respirou fundo antes de olhar para Gwen.
– Eu tenho trabalhado demais.
– Você precisa se divertir, soltar o cabelo, dançar em cima de algumas mesas de vez em
quando. Você não me engana.
– Eu sei. Então simplesmente… Atualize meu perfil no site de namoro depois de me
contar o que diz o e-mail, está bem?
– Oh! Posso mesmo atualizar seu perfil? – Gwen sorriu e fez uma dancinha sobre a
mesa.
Cass suspirou e beliscou a ponta do nariz, fechando os olhos por um segundo.
– Por que as mulheres que estão prestes a se casar sempre tentam arrumar namorados
para as amigas?
– Porque nos faz felizes pensar que a dita amiga, única, não está destinada a terminar
sozinha e assinando vários tabloides horrorosos para lê-los em voz alta para seus 27
gatos, com os quais mora em um apartamento que cheira a salada de atum e emplastro de
eucalipto. – Gwen não parou de sorrir um minuto. – Agora, se você me prometer que eu
posso atualizar seu perfil no site, vou te contar o que você quer saber, já que você não é
corajosa o suficiente para ler por si mesma.
– Prometo – disse Cass entre dentes cerrados.
– Feito. A APA liberou tudo diretamente com o conselho administrativo. Recebemos
sinal verde para apresentar as soluções para a Soberana Desenvolvimentos e seus
patrocinadores.
– Diretamente com o conselho administrativo. Eles aceitaram tudo… – sussurrou Cass
com a intenção de que fossem perguntas, mas seu espírito intrépido serpenteou pelas

palavras de modo que elas soaram com uma segurança concreta. Pigarreando, ela ficou de
pé e aprumou os ombros. O punho invisível que vinha estrangulando sua reação
emocional instintiva relaxou e, sem aviso, ela irrompeu em uma dancinha, socando os
punhos no ar e dando gritinhos. Arrancando Gwen da mesa, ela rodopiou a amiga.
Gritos e aplausos soaram diante da porta do escritório. As longas horas e meses de
trabalho duro valeram à pena.
– Vamos festejar!
– Se ela começar a cantar, eu saio fora – gritou alguém do outro lado da porta.
– Engraçadinho – berrou Cass de volta, rindo. – E vai rolar a festa. Vamos nos
encontrar no bar Bathtub Gin amanhã à noite. Podemos oficialmente nos dar ao luxo de
dizer: “É por nossa conta!”
Mais um urro de comemoração emergiu do corredor, gritos e risos rolando em meio
ao grupo estridente enquanto todo mundo respirava aliviado.
Cass percebeu que estivera apertando a mão de Gwen com força suficiente para marcar
a pele da outra. Soltando-a então, deu um passo para trás.
– Um dia eu vou conseguir enfrentar tudo isso sem você.
Gwen fechou a porta do escritório para abafar um coro de risadas enquanto o grupo se
afastava. Virando-se, ela se apoiou na estante mais próxima.
– Eu espero que você sempre precise de mim, Cass.
– Eu não quis dizer… – Ela correu os dedos pelo cabelo, desfazendo o coque bambo.
Enfiando as mechas soltas no lugar, caminhou para se postar diante de Gwen. Era fácil se
assomar sobre a loira pequenina estando de sapatos de salto.
– Você está soando ameaçadora, querida.
– Eu sei. – Cass se inclinou e beijou a bochecha da amiga.
– Isso significa que tenho permissão para ficar? – perguntou Gwen, as mãos nos
quadris.
Cass riu, aquele pavor terrível transformando-se em algo efervescente e penetrante, algo
suspeitosamente semelhante à esperança. Aquela sensação se espalhou por seus
membros, deixando-a leve e impossivelmente corajosa.
– Agora temos oficialmente duas coisas para comemorar – disse ela, abrindo um
sorriso lento e sedutor.
Gwen deu um passo para trás, chocando-se contra a porta.
– Eu conheço este olhar. É o olhar que diz que você vai me meter em encrenca com o
Dave. Vou me casar no sábado que vem, Cass. Não posso exatamente devolver o vestido, e
eu quero aquele maldito bolo. Consegui que colocassem uma camada de manteiga de
amendoim com geleia nele. – Ela foi deslizando ao longo da porta conforme Cass
caminhava para frente.
– Foi você quem falou em viver um pouco.
Gwen balançou a cabeça.
– Você. Não eu. Você viver um pouco. Eu já vivi. Estou cansada de viver. É por isso que
vou me casar. – Ela franziu a testa. – Não foi isso que eu quis dizer.

– Ahã.
– Cass, Dave me proibiu especificamente de me enfiar em situações complicadas, e sua
expressão me diz que você está me jogando no fundo do poço, numa situação do tipo
“comece a nadar ou afunde”.
– Sim. – Um sorriso feroz repuxou os lábios de Cass. Ela adorava Dave, mas ninguém
jamais seria bom o suficiente para Gwen. Era simplesmente impossível.
– E quanto a nadar? – Gwen puxou seu colarinho. – Eu não trouxe meu maiô.
– Nade nua, Gwen.
Um brilho de suor pontilhou acima do lábio superior da amiga.
– Nua?
– Sim, equivale a estar pelada. Sim. – Cass agarrou o pulso de sua melhor amiga
quando a outra tentou abrir a porta. – Não. Nada de pular fora. Dave vai aceitar isso bem.
E sem dúvida ele vai receber o mesmo tratamento. Você não vai sair do meu lado até a
noite acabar.
– Uma despedida de solteira? – Gwen engasgou.
O som de surpresa atingiu Cass de forma particularmente dura.
– Você não achou que eu fosse te deixar casar sem uma festa, não é?
– O que aconteceu com a pessimista emocionalmente reprimida? Eu a quero de volta.
– Que pena. Foi você quem me disse para dançar em cima de algumas mesas. Além
disso, ainda temos de tatuar o meu nome e o do Dave no seu bumbum. Ele fica com o
lado esquerdo e eu, sempre com o direito. É mais poético assim.
– Tatuagens? – guinchou Gwen, avançando para a porta outra vez.
Cass tossiu para encobrir a risada.
– Quer a verdade?
A baixinha assentiu, os olhos arregalados fixos no rosto de Cass.
– Não vai acontecer nada que você não queira hoje à noite. Ponto. Eu vou te proteger,
como sempre. – Ela arqueou uma sobrancelha e prendeu uma algema no pulso de Gwen,
travando a outra argola no próprio pulso antes que a amiga pudesse reagir.
– Solte-me agora, Ramona Cassidy Jameson, ou vou telefonar para o seu pai e dizer a
ele que você é uma depravada sexual.
– Esperneie e eu juro que vou jogar seu computador Mac novo no mar.
Gwen observou Cass por um minuto e depois sorriu largamente.
– Você jogaria mesmo. Este é um dos motivos pelos quais eu gosto tanto de você. Você
não aceita desaforo de ninguém, nunca, e sempre sai por cima.
– Porque eu lutei para chegar lá. – Cass sorriu para a algema travada em seu pulso. –
Hoje à noite? O que você fizer, eu farei. Isso vai evitar que as coisas fiquem loucas demais.
– Loucas demais? – Gwen olhou para cima, mordendo o lábio. – O quão louco é
louco demais?
Cass arrastou uma Gwen superficialmente relutante escritório afora para mais uma
rodada de aplausos. Enquanto aguardavam pelo elevador, Cass sacudiu os pulsos unidos
de ambas.

– O quão louco é louco demais? – Ela meneou as sobrancelhas. – Aposto que vamos
descobrir hoje à noite.
ERIC REEVES caminhava pelo escritório, circulando as baias, parando aqui e ali para dar
uma palavra de incentivo ou para agradecer aos seus funcionários, às vezes soltando
risadinhas. A Soberana Desenvolvimentos, a empresa de desenvolvimento imobiliário que
ele havia fundado a partir de algumas poucas notas de dinheiro e um sonho, estava
prestes a fechar um grande negócio. Depois de assegurar os direitos para desenvolver o
Chok Resort, em Lake Washington, em uma batalha com David Jameson, um empresário
renomado que fora cruel em alguns momentos, eles estavam aguardando para que a
Agência de Proteção Ambiental aprovasse o projeto do engenheiro. Mais importante, eles
estavam aguardando que o conselho administrativo concordasse em financiar o projeto.
Nesse meio tempo, ele tivera de abrir mão de seu salário para se certificar de que a
Soberana poderia pagar suas contas e com isto precisara arranjar um segundo emprego
para pagar as próprias contas.
Quando os contratos entre as partes fossem assinados e a Soberana fosse oficialmente
nomeada a empresa do projeto, Eric iria respirar novamente. Até então, ele tinha muito
trabalho a fazer, mas não menos do que precisaria dispor durante as longas horas em seu
segundo emprego.
– Ei. – Gretchen, a assistente de Eric, acelerou o passo para acompanhá-lo. – Você está
na sua quinta volta pelo escritório. O que está acontecendo?
– Eu não estou dando voltas. Estou gerenciando – respondeu ele, sorrindo
distraidamente enquanto observava um engenheiro projetando um desenho no
computador.
– Gerenciando, hein?! – Ela lhe estendeu uma prancheta com vários documentos
anexados. – Bem, preciso de você para gerenciar isto aqui enquanto gasta as solas dos
seus sapatos.
Ele pegou a prancheta e analisou os dados. Folha de Pagamentos. Merda.
– Qual é o tamanho do rombo desta vez? – A expressão cuidadosamente vaga de
Gretchen foi resposta suficiente, mas Eric queria ouvi-la dizer antes de ver os números. –
Prepare-me, Gretch.
– Digamos simplesmente que vamos levar nossa linha de crédito ao limite desta vez.
Eric sentiu um aperto no estômago quando a bile subiu por sua garganta. Ainda assim,
ele meneou a cabeça e deu um meio sorriso.
– Uma vez que tivermos a liberação para o projeto do Chok Resort, você vai poder
desfilar com a linha de crédito como se fosse uma galinha financeira com seu pequeno
bando de pintinhos cifrões.
– Eu não desfilo – bufou Gretchen. Seus lábios tremeram. – Muito.
– Certo. E eu sou um duende.
– Você é muito alto para ser um.
Ele olhou para ela e arqueou uma sobrancelha enquanto cruzava os braços. Seu terno

Ele olhou para ela e arqueou uma sobrancelha enquanto cruzava os braços. Seu terno
repuxou nos ombros.
– Você está depreciando meu povo só porque sou uma anomalia física?
Gretchen riu alto, atraindo vários olhares de todo o ambiente.
– Eric disse que é um duende – anunciou ela.
– Onde está meu pote de ouro? – berrou alguém.
A discussão então passou a abordar duendes e o que as pessoas fariam caso
encontrassem o pote de ouro deles no fim do arco-íris. Eric assinou a papelada,
mantendo um olho na prancheta e um ouvido na conversa. A energia subjacente no
ambiente vibrava em sua pele como uma leve corrente elétrica. Ele se alimentava daquilo.
Era o que o levava a prosseguir, lhe dava foco e incentivo. Como dono e CEO da
Soberana, ele precisava garantir a segurança financeira e a longevidade da empresa, e não
havia nada que não faria para garantir que o futuro fosse tão seguro quanto possível.
Entregando os documentos assinados para Gretchen com um agradecimento, ele enfiou
as mãos nos bolsos e se dirigiu para o escritório do diretor financeiro.
Dan era um gênio financeiro e tinha sido um bom amigo na faculdade. Eric o recrutara
14 meses atrás, gastando uma boa grana para assegurar a presença de Dan a bordo. O
sujeito era capaz de praticamente projetar o mercado, de arrancar até o último centavo de
cada investimento e de geralmente fazer o dinheiro render mais do que qualquer outra
pessoa que Eric conhecia. Além dele mesmo, claro.
Dan estava sentado atrás de uma escrivaninha velha, martelando em seu computador.
Ele olhou para cima quando Eric entrou e fechou a porta.
– Folha de pagamento. Quando é que vamos ser capazes de bancá-la?
Dan oscilava para frente e para trás, a velha cadeira de escritório rangendo em protesto
enquanto ele balançava.
– Nós estamos indo ao limite em nosso financeiro, Eric. A linha de crédito não vai
apoiar mais uma folha de pagamento, a menos que a gente a complemente com algum tipo
de fluxo de caixa. Os investidores não vão nos dar dinheiro até que o negócio esteja
fechado, e nós ainda não temos uma visão clara do custo do projeto da Preservações. Se
for caro demais, o conselho vai recusar. Eu só tenho vinte mil para garantir a folha de
pagamento desta semana, então, se a decisão for adiada, estaremos ferrados. Balanço?
Precisamos daquela sua outra fonte de renda. – Dan girou um lápis entre os dedos. – O
que você anda fazendo, afinal?
Eric se recostou na parede e fechou os olhos.
– Qualquer coisa que eu precise fazer.
Ou, para ser mais específico, qualquer coisa que seu alter ego, Dalton Chase, stripper
principal da Beaux Hommes, precisasse fazer.

Capítulo 2

A ANSIEDADE corria pela espinha de Eric como uma montanha russa, indo do pescoço
ao cóccix e depois subindo outra vez. O visual do clube era sombrio.
Quando ele parou na frente do prédio de apartamentos, uma agitação mental iniciou-se.
Ele ainda tinha a festa particular para atender. Ou entre no jogo e faça isto valer a pena, ou
invente outra estratégia. A festa de despedida devia estar em pleno andamento, e as
mulheres felizes eram esbanjadoras. Era sua chance de dar uma guinada na noite.
Virando-se para trás no carro, ele pegou sua pasta. A anfitriã tinha solicitado um homem
de negócios. Sorte a dele. Aquilo seria o mais perto que ele já havia chegado de misturar
seu trabalho diurno com o noturno. Na verdade, aquilo o deixava um tanto
desconfortável. Ele trabalhava com vendas, tanto de dia quanto à noite. A única diferença
era a mercadoria sobre a mesa.
O manobrista olhou seu Honda velho com um desdém mal disfarçado.
A mão livre de Eric se fechou num punho apertado.
– Algum problema?
– Não. – Então o manobrista viu o terno bem cortado de Eric. – Senhor.
Ele jogou a chave para o sujeito e se afastou. Uma hora, Eric. Tente ficar uma hora
inteira sem reclamar.
O saguão do prédio era impecável, com uma combinação de pisos em mármore e um
carpete estampado em azul. Ele seguiu diretamente para os elevadores, entrando logo
depois que dois sujeitos saíram. O elevador começou a subir suavemente. Quando parou
e as portas se abriram, Eric grudou um sorriso na cara e ajeitou a gravata.
Hora de descobrir se a sorte é mesmo um substantivo feminino.
A BATIDA à porta fez o coração de Cass subir para a garganta. Ai, droga. Droga, droga,
droga. Não pode ser 22h. Mas era. E isso significava que o entretenimento da noite estava
ali. Normalmente, havia algo a ser dito a um homem que valorizava a pontualidade, mas
naquele momento? Era a última coisa que Cass desejava. Sem dúvida as convidadas iam
fazer perguntas, e ela não tinha bebido o suficiente para respondê-las sem corar. Diabo,

talvez não houvesse álcool suficiente na casa para evitar que seu rosto queimasse de
vergonha.
Agarrando a mão de Gwen, Cass se enveredou pela multidão até a porta da frente.
Gwen deu um tranco na mão de Cass.
– O que está acontecendo?
– Alguém bateu à porta.
Aprumando-se, Cass abriu a porta. E parou de respirar. Completamente.
Alto, provavelmente algo entre 1,90m e 1,93m, ombros largos e cintura estreita, o
homem usava um terno cinza escuro de risca de giz bem cortado, completo, com um
colete mais escuro e grosso. Uma gravata roxa e um lenço da mesma cor na lapela
completavam o visual. O cabelo castanho escuro estava úmido e, naquele corte executivo,
precisava ser aparado. A mão imensa dele alisou o paletó.
– Gwen Sivern? – perguntou ele. A voz era tão fluida como caramelo quente.
Cass apontou para Gwen.
– É ela. – Ela engoliu em seco. – Sou Cass. Wheeler. Cass Wheeler.
Um sorriso sedutor e misterioso revelou covinhas.
Cass nunca tivera qualquer opinião sobre covinhas. Mas, de repente, havia passado a
adorá-las. Ansiava por elas. Achava que todo homem deveria tê-las.
Voltando o olhar verde claro a Gwen, ele estendeu a mão.
– Dalton Chase. Estou aqui para discutir seu acordo pré-nupcial.
Gwen olhou dele para Cass, que deu de ombros.
– Eu não tenho um acordo pré-nupcial.
– Isso é… Interessante. – Dalton abriu o botão inferior de seu paletó e colocou uma
das mãos no bolso. Ele se concentrou em Cass. – Posso entrar?
Cass se pôs de lado, inadvertidamente, puxando Gwen consigo.
Os olhos de Dalton pousaram nos pulsos algemados de ambas. Os lábios dele
tremeram.
– Estou vendo que cheguei bem a tempo para a diversão.
O temido calor dominou as bochechas de Cass.
– Perdi a chave – disse ela com um suspiro, ao mesmo tempo que Gwen guinchou:
– Não é o que parece, juro.
Ele entrou no saguão, fechando a porta atrás de si, sorrindo.
– Minha noite de sorte. Considerando-se que você está algemada a ela, vou encarar isto
como um especial leve dois pague um.
Gwen virou-se praticamente em câmera lenta e ficou boquiaberta, primeiro para Cass e
depois para Dalton.
– Você é um stripper.
Cass lançou um olhar para Dalton. O sorriso dele não vacilou um minuto, mas ele
pareceu contrair o rosto sutilmente numa careta.
– Cass – Gwen quase gritou enquanto saltitava. – Diga-me você me contratou um
stripper.

Dalton riu.
– Bem, Gwen, não estou aqui para vender seguro de vida. – Ele começou a passear pelo
apartamento. – Parece-me que a diversão está concentrada aqui.
Um silêncio temporário caiu sobre a multidão de mulheres quando Dalton entrou na
imensa sala de estar, Cass e Gwen logo atrás dele.
Ele olhou para trás.
– Disseram-me que você teria um aparelho de som.
– Eu, hã, tenho. – Qual é o meu problema? Cass já tinha visto homens atraentes e tinha
até mesmo saído com alguns espécimes excepcionalmente lindos, mas havia algo diferente
naquele homem. Ela meneou a cabeça para os equipamentos eletrônicos. – Fica na
prateleira abaixo da TV.
– Excelente. – Ele meneou a cabeça para as mulheres que estavam observando-o com
um fascínio óbvio. – Senhoritas.
– Você é Dalton Chase – arfou uma das primas distantes de Gwen, cujo nome Cass
não conseguia se lembrar.
Ele sorriu para ela.
– Sou.
– Por favor, Deus, me diga que este homem vai tirar a roupa. Alguém por favor me
diga que ele vai tirar a roupa – disse Tyra, assistente de Cass, num sussurro.
– Ah, ele vai – disse uma prima que seria madrinha, pegando sua bolsa e caçando sua
carteira com mãos trêmulas.
Cass tentou não sorrir e falhou quando as mulheres começaram a fuçar suas
respectivas bolsas.
Ela havia ido a extremos para manter o entretenimento da noite privado, solicitando ao
clube para fazer o possível para manter seu nome fora da fatura. A contratação de um
stripper não era realmente grande coisa, mas a dualidade nos padrões de comportamento
de homens versus mulheres estava bem vivinha no mundo dos negócios. E ela teria de
enfrentar o conselho administrativo da Soberana na semana seguinte, uma banca
notoriamente conservadora. Além disso, Cass não duvidava de que haveria concorrentes
dispostos a usar as informações para pintá-la como uma jovem imatura, louca e
irresponsável, e assim roubar o contrato dela. Muito trabalho havia sido empenhado no
projeto para que ele fosse perdido para alguns idiotas misóginos e de mente tacanha.
Apesar de tudo isso, ela ficou observando Dalton cavar em sua pasta e não conseguiu
deixar de admirar o contorno bem-feito da mandíbula e a extensão dos ombros largos.
Ela havia pedido ao clube para mandar seu melhor stripper. Eles certamente tinham
honrado seu pedido.
Dalton se agachou diante do aparelho de som e conectou um cabo ao celular,
selecionando na lista de músicas para encontrar o que queria. Ele acertou o volume antes
de encarar a multidão.
– Preciso de uma cadeira.
Três mulheres se acotovelaram para oferecer as suas.

Ele piscou para a mais tímida do grupo e pegou a cadeira que ela ofereceu antes de
acariciar o queixo da mulher com um dedinho.
– Obrigado. – Ele se inclinou e beijou a bochecha dela.
Todas prenderam o fôlego e várias se contorceram em seus assentos em nome da
mulher que cedeu a cadeira.
O baixo da música começou sutilmente e foi crescendo conforme Dalton deslizava a
cadeira até o outro lado da sala lentamente, com passos bem marcados. Ele parou e
meneou um dedinho para Gwen, mas seus olhos estavam em Cass.
Ela não conseguia desviar o olhar dele.
– Vocês duas. Venham cá.
A música começou a latejar, as batidas numa cadência sexual. Gwen saiu arrastando
Cass.
Dalton acomodou Gwen na cadeira e posicionou Cass detrás dela, os pulsos algemados
das duas apoiados no ombro de Gwen. A voz do rapper Pitbull saiu dos alto-falantes,
seguida pela da cantora Christina Aguilera. Dalton tirou o paletó. Ficando perto o
suficiente de Cass, a ponto de ela sentir o calor irradiando do torso dele, Dalton segurou
o paletó pendurado num dedo. Houve uma pausa na música. Ele deixou o paletó cair.
O cômodo inteiro foi à loucura.
Ele começou a rebolar atrás de Cass no ritmo da música, a virilha roçando
aleatoriamente no traseiro dela.
Ela agarrou o ombro de Gwen. Aquele não era bem o roteiro esperado. Gwen deveria
ganhar uma dança no colo, com direito a um pouco de insinuação sexual constrangedora,
e depois as mulheres deveriam ganhar um show de striptease. Não era para Cass fazer
parte da performance.
– Manda ver, srta. Wheeler – sussurrou ele ao ouvido dela.
A respiração de Cass ficou presa no peito. O perfume de Dalton parecia caro – intenso,
misterioso, marcante – e algo se incendiou dentro dela quando ele correu um dedo por
sua espinha.
– Cass.
A música cresceu e irrompeu num ritmo Techno.
Dalton agarrou os quadris dela e começou a roçar-se ali.
– Cass então.
Dalton contornou a cadeira e sentou-se no colo de Gwen, girando o torso em um
movimento impressionante, como se seu corpo não tivesse ossos. Afrouxando a gravata,
ele a manteve em volta do pescoço enquanto abria o colete e depois a camisa. As peças
pousaram no chão ao lado do paletó. Ele era bronzeado, tinha a pele lisa e era definido de
um jeito que deixou Cass louquinha para passar as mãos por aquele corpo.
Pousando um pé levemente na coxa de Gwen, ele deu um meio sorriso brutalmente
sedutor.
– Pode me ajudar com meu sapato?
– Não consigo – guinchou Gwen.

– Só os cadarços, gata. Eu faço o restante.
Gwen ergueu a mão trêmula para o sapato.
Cass se inclinou e colocou a mão sobre a de Gwen para que desfizessem o laço juntas.
Dalton sorriu, abertamente e sem vergonha.
– Uma experiência a três. Meu estilo favorito.
Cass não conseguia nem piscar, apenas olhar para ele. Dalton estava dominando o
momento, tão atraente e totalmente sexual, de um jeito que ela nunca havia
experimentado. Não daquele jeito. A confiança absoluta dele alimentou a coragem dela.
Antes de pensar no assunto, Cass arqueou uma sobrancelha e lambeu os lábios.
– Parece que você tem outro sapato.
– Tenho mesmo. – Ele pousou o outro pé na coxa de Gwen. – Demorem o tempo que
precisarem, senhoritas.
– É só um sapato – disse Gwen, o peito subindo e descendo rapidamente. – Como
pode um sapato ser tão provocante?
– Você está algemada a outra mulher, querida, e está me pedindo para explicar o que
poderíamos fazer com os cadarços? – Ele chutou o sapato e se ajoelhou na frente de
Gwen, passando as mãos na parte interna das coxas dela, nos tornozelos e nos quadris.
Com um suspiro exagerado, ele colocou a mão no próprio peito. – Eu só tenho uma
noite, querida, mas para você? Vou fazer o melhor para lhe ensinar tudo que sei.
Ele ficou de pé, rebolando e investindo os quadris no ritmo da música. A maneira
como ele se movimentava provavelmente devia ser ilegal em 27 estados. Talvez 28. Ou
quarenta. Em seguida, ele começou a acariciar o próprio corpo.
Os mamilos de Cass enrijeceram. Olhando para cima, ela ficou surpresa ao flagrá-lo
olhando para ela.
Com os olhos tomados por um brilho primitivo e misterioso, ele jamais se desviou de
Cass, mesmo enquanto agarrava a mão de Gwen e a guiava para ajudá-lo a remover seu
cinto. Ele as contornou. A mão grande envolveu a cintura de Cass para encaixar o cinto
nos quadris dela. Dalton segurou cada ponta do cinto e puxou, forçando Cass a arquear
as costas e empinar o bumbum. Soltando o cinto, ele agarrou os quadris dela e começou
a se movimentar numa representação delicada do sexo.
A mente dela ficou totalmente vazia. A única coisa que conseguiu evocar foram imagens
de Dalton nu, na cama, sacando seus melhores movimentos. Cass fechou os olhos. Seu
primeiro impulso foi recuperar o controle para não deixar que ninguém – que ele – a
guiasse naquele momento.
Você ganhou um pouco de diversão. Dane-se o momento!, berrou o subconsciente dela.
De repente, a repreensão anterior de Gwen para que ela soltasse o cabelo se tornou o
melhor conselho do mundo.

Capítulo 3

ERIC EXPERIMENTOU um momento de desejo absoluto e inesperado quando a dona da
casa abriu a porta da frente. Ele já tinha visto um monte de mulheres bonitas, mas Cass
tinha algo mais. Do alto de seu 1,83m, de saltos, ela o encarou com aqueles olhos azuis
escuros emoldurados por longos cílios negros. Os lábios rosados se entreabriram
quando ela inspirou. As maçãs do rosto proeminentes coraram e ela baixou o olhar.
Algo se remexeu dentro dele a partir de então. Intensamente. Suas sinapses dispararam,
daí entraram em combustão espontânea. Ele não tinha muita certeza do que dissera, só
que conseguira o feito de entrar na sala de estar sem ceder ao impulso de beijá-la.
De um jeito estranho, aquilo acabou facilitando o restante das decisões da noite. Ele
dançaria só para ela. Não tinha mais a ver com dinheiro; eles eram apenas duas pessoas
reagindo uma à outra. E fazia muito tempo que Eric não sentia que seu corpo era algo
além de uma mercadoria.
Quando ele colocou o cinto ao redor dela, Cass olhou para trás e ofereceu um sorriso
lento e sexy, mordendo o lábio e arqueando as sobrancelhas.
A luxúria tomou a virilha dele.
Ele correu a mão pelas costas dela e enredou os dedos no cabelo escuro, puxando a
cabeça dela para trás. Começou. O Jogo.
Os olhos azuis escuros de Cass queimaram por um breve segundo.
Eric a puxou para si. Deslizando a palma sobre o abdômen tenso dela, ele movimentava
os quadris e se deleitava no hálito dela.
Um movimento chamou a atenção dele. Gwen estava olhando para trás, curiosa.
Caramba. Eric ficara tão envolvido por Cass que tinha se esquecido da noiva. Ele
abandonou a morena alta e sensual e voltou a atenção para a loira.
A música foi de Pitbull para “Boom Boom Pow” do Black Eyed Peas.
Depois de dançar com Cass, seu membro estava ameaçando começar um verdadeiro
show, mas a ideia em si foi suficiente para acalmar as coisas.
Rondando Gwen, ele desabotoou a calça e mexeu no zíper de um jeito provocador.
Eric foi baixando a calça lentamente, muito embora aquilo não fosse para o benefício
da mulher sentada diante de si. Centímetro após centímetro de pele foi sendo revelado até

que a peça caiu completamente, e ele finalmente se livrou dela. Sondando Gwen
novamente, ele lutava para manter seu olhar em cima dela, e não na mulher algemada a
ela. A mão livre de Gwen estava em punho, junto à cintura. Eric a pegou e a usou para
acariciar o próprio peito, imaginando como seria sentir os dedos de Cass em sua pele
aquecida.
Gwen o encarou, os olhos brilhando.
– Faça aquela coisa com o abdômen.
Ele começou a requebrar o torso, dos ombros aos quadris.
Ela gritou e riu de novo.
As mulheres na sala foram à loucura.
Eric acenou para a garota tímida que havia lhe cedido a cadeira.
– Vamos lá, gatinha. Deixe-me agradecer de maneira adequada.
Ela balançou a cabeça, negando.
– Vá buscá-la – murmurou Cass.
Surpreso, ele olhou para ela.
– Ela é minha assistente. O marido a abandonou recentemente. – Uma preocupação
sincera tingiu os olhos de Cass. – Isso faria bem para ela.
Assentindo brevemente, Eric seguiu dançando até a mulher quietinha. Ela se recusou a
olhar para cima enquanto ele dançava. Justo. Mas não deu certo para ele. Então ele a
puxou da cadeira e ela saiu aos tropeços até ele, pousando as mãos no peito forte para
não colidir nele. Eric pressionou as mãos dela ali e a incentivou a tocá-lo. Aquilo não
fazia parte de seu número, mas, no momento, isso não importava.
Contornando a mulher, ele sussurrou uma palavra de incentivo. Quando a mão dela
serpenteou para enfiar uma nota de cinco na sunga pequeníssima dele, Eric a
recompensou com um pouco mais de atenção e um segundo beijo na bochecha. Então ele
foi até sua pasta e pegou um par de algemas e uma chave pequena. Daí ergueu ambas para
as mulheres.
– Quem acha que devemos fazer Gwen se esforçar para ganhar a chave?
A noiva balançou a cabeça.
– É Cass quem precisa se esforçar. Foi ela quem perdeu a chave, para começo de
conversa.
– Isso é justo? – perguntou ele para as mulheres em geral. Sem dúvida era assim que
ele preferia.
A resposta foi unânime.
– Cass – murmurou ele. – Vou liberar Gwen. Você fica e faz por merecer para ganhar
a chave para vocês duas.
Os olhos dela se iluminaram e a cor inundou suas bochechas, mas ela assentiu mesmo
assim.
– Eis o que vamos fazer, meninas. Vou trocar a música para algo um pouco mais…
Adequado. Quando eu ficar de costas – gritos e comentários –, vocês vão esconder
dinheiro nas roupas de Cass. Eu vou encontrar as notas. E só vou ficar com aquelas que

eu encontrar. – Ele fez uma pausa e olhou para Cass. – Por favor, sejam criativas. Muito,
muito criativas.
Ele foi até o aparelho de som, sorrindo diante do burburinho acontecendo atrás de si.
Escolhendo pela seleção personalizada de músicas, parou em sua favorita. Uma guitarra
elétrica começou com um acorde. O baixo acompanhou e o vocalista se inseriu na
mistura. Uma letra altamente sugestiva fez o sangue de Eric esquentar. Mas nem chegou
aos pés da temperatura da mulher sentada no centro da sala. Ela era espetacular.
E também parecia um pouco desconfortável.
Contornando-a com lenta deliberação, Eric roçou as pontinhas dos dedos sobre a pele
nua dela.
Cass estremeceu.
Ele começou arrancando as notas dos locais de fácil acesso e as enfiou na sunga. E
benditas mulheres…! Elas haviam tomado suas instruções ao pé da letra, enfiando notas
por todos os cantinhos da roupa de Cass. Eric tinha certeza de que agora poderia fazer
uma boa avaliação do corpo de Cass. Ele estava se divertindo horrores.
Ele roçou as costas dos dedos pelo braço e sob o cabelo longo dela, envolvendo o
pescoço delicado em seguida. Abaixando-se pertinho, Eric sustentou o olhar dela.
– Será que elas esconderam alguma coisa aqui?
– Você espera que eu te ajude a trapacear no jogo?
O jeito que ela o olhou, com pura curiosidade e desejo escancarado, fez os dedos dele
se contraírem mais em torno dos músculos do pescoço dela. Ele sentiu a pressão na
virilha.
Gwen e toda a torcida feminina estavam gritando, incentivando-o a prosseguir.
Arrastando os dedos para baixo, ao longo da clavícula, e parando no vislumbre do
decote, visão que a posição dele proporcionava, Eric lançou um olhar penetrante.
Cass deu de ombros, o movimento espasmódico.
– Você precisa ganhar a vida de algum jeito.
A culpa o alfinetou, a vergonha em seu encalço. Ele não era aquela pessoa. Ele não era
aquele sedutor para fins pessoais ou alguém que usufruía de pagamentos particulares.
Seus dedos pairaram sobre o peito dela.
– Tenha misericórdia de mim – disse ela, piscando para ele com olhos exageradamente
arregalados. – Termine sua missão de busca e apreensão para que eu possa sair logo e
enfiar minha cabeça no congelador.
– Está com calor?
Ela deu de ombros.
– Estou repetindo para mim que este é o seu trabalho, mas ainda há a questão dos seus
dedos na minha pele, sabe?
Ele esmagou o desejo de acariciar o cabelo dela. Cass estava certa. Aquilo, tudo aquilo,
tinha a ver com o sustento dele… Então por que parecia tão diferente?
– É verdade. – Caminhando com os dedinhos até o decote dela, ele tirou uma nota de
vinte. Eric duvidava que Cass tivesse ajudado e escondido dinheiro ela mesma,

particularmente entre os seios. – A quem devo agradecer por esta generosidade?
Como se tivesse lido a mente dele, Cass fez uma careta.
– É o troco da Gwen por eu ter perdido a chave.
Ele riu.
– Gostei da Gwen.
Ela fez uma careta para ele, mas que, obviamente, não era para ser levada a sério.
– Eu não deveria fazer parte do espetáculo.
– Deixa rolar, gata. É só diversão. – Ele segurou o queixo dela gentilmente antes de
enfrentar o olhar de todas do cômodo, necessitando de um pouco de distância. – A
menos que vocês, mocinhas, tenham uma mente mais suja do que a minha, e eu duvido
seriamente disso, acho que encontrei todos os prêmios. Eu trocaria um beijo por uma
garrafa de água.
Várias mulheres correram até o bar.
– Só uma – berrou ele para elas. Respirando fundo, ele encarou Cass e ergueu a chave.
– Vocês são ótimas competidoras.
Ela deu de ombros.
– Não foi exatamente difícil.
O calor queimou as bochechas de Cass, e ela estava tanto constrangida quanto
encantada com a reação dele. A tímida do grupo foi a primeira a trazer uma garrafa de
água, a qual Eric aceitou, desta vez dando-lhe um selinho nos lábios.
– Obrigado, linda.
Uma expressão estranha passou pelo rosto de Cass, uma que dizia que Eric tinha
acabado de fazer algo intenso. Seria muito chato saber que ele tinha noção de que aquilo
estava além da gentileza. Então Cass desapareceu, dando pretextos sobre ir verificar o
estoque de comida e bebida para garantir conforto às convidadas e qualquer outra coisa
da qual ela pudesse lançar mão rapidamente.
Ele a viu se embrenhando na multidão, esfregando distraidamente o pulso livre da
algema. Gwen foi saltitando até ela e as duas trocaram algumas palavras e um abraço antes
de a noiva se tornar o centro das atenções mais uma vez. Gwen lançava olhares reluzentes
para Eric quando achava que ele não estava prestando atenção, e aqueles olhares o estavam
enervando. Claramente, Gwen estava tramando alguma coisa. Embora a mulher estivesse
fingindo inocência, ele apostava sua grana da noite inteira de que ela possuía uma veia
depravada.
Pegando uma calça de pijama com desenhos infantis na pasta, ele a vestiu e começou a
caminhar pela sala, flertando, recolhendo copos vazios e enchendo outros.
– Você não precisa fazer isso.
Ele olhou para trás e flagrou Cass se aproximando.
– O quê? Recolher os copos?
– Isso, e servir.
– É o hábito. – Ele deu de ombros. – Ainda tenho mais meia hora antes de encerrar
meu horário. Posso dançar, se você preferir. – E não é que aquela oferta saiu com toda

facilidade? Eric queria que ela o enxergasse como mais do que um stripper, queria dizer a
ela que estava se esforçando para ser mais do que aquilo, mas as palavras não saíam.
Cass deu de ombros.
– Tudo bem. Acabei de perceber que não espero que você faça qualquer coisa assim.
– Você me contratou. – O desconforto no rosto dela o fez querer se desculpar. Na
verdade, ele começou a fazê-lo, mas ela o interrompeu.
– Você está certo. Eu só me sinto um pouco estranha por tratar você como… – Ela
olhou para os próprios pés enquanto mordiscava o lábio.
– Como um pedaço de carne deliciosa?
Ela deixou escapar um suspiro.
– Creio que sim.
A mentira branca familiar saiu antes que ele conseguisse se conter.
– Eu não tenho problemas com isso, Cass. Se tivesse, eu não conseguiria fazer o que
faço.
Gwen apareceu com uma cerveja na mão.
– Eu quero ir para a boate Cinderblock para dançar. – Ela olhou para um e outro e
sorriu. – Eles ficam abertos até às 2h, então ainda temos algumas horas para nos divertir.
– Claro – respondeu Cass distraidamente, voltando sua atenção para Gwen. –
Podemos encerrar aqui e estar no clube em menos de meia hora.
A noiva trocou olhares inocentes com Eric.
– Quer vir, Dalton?
Ele abriu a boca para recusar educadamente. Gwen interrompeu:
– Não rejeite. Por favor?
– Cass? – Perguntar a ela parecia certo, porque se topasse ir, ele iria além do horário
pelo qual fora contratado e estaria por conta própria, e desta vez ele iria dançar com ela,
não para ela. Ele iria tocar o corpo dela. E havia boas chances de ele parar totalmente de
pensar e simplesmente deixar que as coisas fluíssem para onde deveriam. – Você ficaria
confortável comigo fazendo marcação cerrada?
Ela olhou para ele, aqueles olhos azuis quase infinitos.
– Eu adoraria ter você… – Ela prendeu a respiração e arregalou os olhos – Junto com a
gente! Eu adoraria ter você junto com a gente.
A conexão estranha que ele sentira mais cedo criou um fio palpável de eletricidade
entre eles. Eric não tirou, não conseguiu tirar, os olhos dela quando respondeu:
– Dê-me meia hora para correr até em casa e pegar algumas roupas decentes. Aquela
boate não exige gravata, mas tenho certeza de que estas calças não são adequadas.
Cass abriu e fechou a boca algumas vezes, mas não saiu nada.
Gwen passou o braço em volta da cintura de Cass e se voltou para Eric:
– Vejo você lá.
E, tendo dito aquilo, foi isso.

CASS SE movimentava no piloto automático enquanto circulava pela festa, fornecendo o
endereço da boate e certificando-se de que todas as mulheres munidas de chaves de carros
estariam sóbrias. Quando a última das mulheres deixou o apartamento, Cass correu até o
armário, pegou seu tubinho preto favorito e o vestiu. Daí passou mais um pouco de rímel
e de perfume. E então pegou o batom vermelho matador. Era seu acessório favorito
quando ela queria sentir-se poderosa, mas ela raramente recorria a ele. Geralmente lhe
convinha muito mais fazer parte do cenário em vez de ser o centro das atenções. Não que
ela fosse invisível. Longe disso. Ela só havia ficado tão cansada dos homens que a
julgavam com base em sua aparência e que descartavam totalmente seu cérebro. Com o
batom pairando nos lábios, ela hesitou.
– O que você está fazendo? – perguntou ao próprio reflexo. – Não pode acontecer nada
entre vocês. Você sabe disso. A profissão dele poderia arruinar você.
– Você vem, Cass? – Gwen entrou na suíte principal. – Ah, ei. O batom vermelho. Bem
que meu sexto sentido me disse que você estava a fim do Dalton.
– Eu só… – Ela balançou a cabeça. – É tão estúpido.
– Por quê? – Gwen se pôs ao lado dela, deslizando um braço em volta da cintura da
amiga. – Há quanto tempo você não se diverte? Se diverte de verdade… Diversão um
pouco imprudente e totalmente irresponsável.
Cass estudou o reflexo da melhor amiga no espelho enquanto pensava, mesmo,
naquela questão.
– Eu não me lembro. – A resposta a deprimia. Ela fechou os olhos e se recostou no
lavabo.
– Foi o que imaginei – disse Gwen praticamente num sussurro. – Você se transformou
na pessoa que a gente jurou que nunca iria se tornar, aquela que perde a vida para o
trabalho, que se transforma no trabalho, que é só trabalho. – Estendendo a mão, ela
soltou o cabelo de Cass gentilmente e correu os dedos através das ondas indisciplinadas
quando a massa de fios caiu livre. – Viva um pouco. Dance com Dalton esta noite.
– Ele é um stripper.
– Você poderia ter sido uma stripper.
Cass arregalou os olhos.
– O quê? – arfou ela.
– Você é linda. Esta é uma das coisas atrás da qual você se esconde, você usa sua
aparência como um escudo para manter as pessoas afastadas. – Gwen esfregou o braço
bruscamente. – É um dos motivos pelo qual você ganhou aquele apelido.
– Eu não sou a Princesa do Gelo. – As palavras saíram duras, mas, que droga, ela
odiava ser chamada de frígida.
– Prove. – Gwen apertou a mão de Cass, daí a soltou, olhando para o reflexo de
ambas, lado a lado. – Traga o batom ou não, mas já estamos indo.
– Ele não vai aparecer.
Gwen bufou e balançou a cabeça.
– Nós conversamos sobre isso, mocinha negativa.

– Deixe-me trocar de…
– Não.
A palavra foi dura e intransigente. Cass olhou para cima, surpresa, arqueando as
sobrancelhas.
– Não?
– Você vestiu algo que te fez se sentir bonita, sedutora e desejável. A roupa fica. Vamos
lá. – Gwen deu meia volta e começou a sair do banheiro.
Cass afastou a vaidade e passou correndo por Gwen.
– Vou ser rápida! – Ela pegou um jeans e uma camiseta branca curtinha. Despindo-se
rapidamente, vestiu a camiseta e ficou pulando numa perna só, e depois sobre a outra,
enquanto se enfiava no jeans. Meteu os pés no primeiro par de sapatos de salto alto que
conseguiu alcançar.
– Pronto – berrou.
– Batom?
Cass fez uma pausa e olhou para o tubinho de batom que havia jogado sobre a cama.
– Que diabos – murmurou antes de avisar para Gwen. – Vou deixar para passar
quando estiver no carro.
Pegou o batom e saiu do quarto requebrando um pouco mais os quadris.
A BOATE não estava tão cheia como de costume, provavelmente devido ao clima. Isso era
bom para Cass. Significava mais espaço para se movimentar. Gwen tinha razão. Dançar era
exatamente do que Cass precisava.
Cinco ou seis músicas noite adentro e ela finalmente parou de olhar para a porta à
espera de Dalton. A decepção por ele não ter aparecido se provou uma pílula amarga.
Gwen havia acertado um ponto doloroso ao apontar que Cass estava se tornando a
pessoa que elas haviam jurado uma à outra que nunca seriam. Transformar-se naquele
tipo de mulher, aquela tão concentrada na carreira a ponto de se esquecer de viver,
aterrorizava Cass. Isto a deixava muito mais parecida com seu pai, e este era um vínculo
que ela queria cortar, independentemente do custo. Ela, reconhecidamente, balançara o
pêndulo emocional em direção ao extremo oposto quando resolvera paquerar Dalton,
mas teria sido divertido.
Enveredando-se pela multidão, ela chegou ao bar sem muitos tropeços.
O atendente do bar, um sujeito atraente com herança nórdica óbvia, inclinou-se para
ela.
– O que vai querer, linda?
– Cerveja Michelob Light, na garrafa mesmo.
– Uma garota simples que gosta de cerveja. Acho que você acabou de roubar meu
coração.
– Simples? Nunca. Se roubei seu coração? – Cass deu de ombros com uma indiferença
natural. – Como uma ladra na calada da noite, gato.
O barman deslizou a cerveja pelo balcão.

– Por conta da casa para a ladra então.
De repente, várias notas pousaram ao lado da cerveja.
– Deixe que eu pago.
Cass revirou os olhos e se preparou para mandar o desconhecido fazer suas
comprinhas em outro lugar, mas ele se inclinou e o hálito quente do sujeito soprou os
cabelos dela.
– Desculpe-me pelo atraso.
O coração dela falhou antes de assumir um ritmo acelerado. Erguendo a cerveja e
bebericando um gole demorado, ela achou meio engraçado, meio irritante, constatar que
sua mão estava tremendo.
O atendente do bar se pôs a observá-los, claramente avaliando o sujeito atrás de Cass.
– Tenho a impressão de que a moça não precisa de ninguém para lhe comprar bebidas.
– Não é uma questão de necessidade, amigo. Esta noite só tem a ver com querer. Mas
se ela não quiser que eu lhe compre uma bebida, creio que vai me dizer isso.
A presença física por trás dela recuou um passo.
– Agradeço a generosidade – exclamou ela, colando-se próxima àquele corpo forte e
sensual e pressionando-se de encontro a ele.
O atendente do bar deu de ombros e foi atender ao pedido seguinte, ostentando um
sorriso fácil.
Virando-se, Cass encarou olhos verdes tempestuosos.
– Obrigada.
– Você parece ter escolhido um vencedor. – O tom de Dalton era tranquilo. – Você o
conhece?
– Não. Eu imagino que ele esteja apenas sendo cortês. – Ela tomou mais um gole de
cerveja. – Você quer beber alguma coisa?
Dalton segurou a mão dela e levou a garrafa aos lábios, dando um gole caprichado e
demorado.
Ela não conseguiu evitar senão observar o modo como o pomo de adão dele se
movimentava enquanto ele engolia. Aí veio uma visão da cabeça dele jogada para trás,
lábios entreabertos, ombros aprumados e músculos e tendões do pescoço esticados,
lampejando como fotos de Polaroid, todas sendo lançadas ao chão da mente dela para se
deitar em uma pilha sugestiva. Uma vergonha alimentada pelo desejo queimou-lhe a nuca
quando ela o despiu mentalmente.
– Dalton! – Gwen foi serpenteando até ele e lhe envolveu a cintura com um braço.
Ele passou o braço por cima do ombro dela casualmente, soltando a cerveja de Cass.
– E como vai minha noiva favorita esta noite?
A dita noiva se envaideceu um pouco.
– Melhor, agora que você está aqui. Estamos sob pleno ataque frontal dos homens
nesta boate.
– Huum. Eu prefiro a abordagem por trás.

Cass engasgou com a cerveja. Ignorando o menear de sobrancelhas de Gwen, ela tossiu,
os olhos lacrimejando.
Gwen acenou para a amiga distraidamente.
– Não dê atenção a ela. Ela gosta de sexo, mas precisa se aquecer antes de fazer
insinuações diretas.
Cass abriu a boca.
– Aquecer… Eu não…
Gwen empinou o queixo para encarar Dalton.
– Quer dançar?
Tocando a pontinha do nariz dela, ele assentiu.
– Foi para isso que eu vim.
Uma irritação intensa cortou Cass quando os dois seguiram para a pista de dança sem
dizer palavra. O que diabos havia de errado com ela? Cass normalmente era tão delicada e
controlada em situações que envolviam homens, em situações como esta. Ela brincou e
flertou com o atendente do bar sem nem pensar. Mas com Dalton? Ela estava a um
passinho de necessitar de um ansiolítico. Constrangida, ela se agitou um pouco e ficou
observando sua melhor amiga e… O que quer que ele fosse, se divertirem dançando.
Eles se movimentavam com tanta facilidade. Dalton complementando cada rodopio e
voltinha de Gwen. As mãos dele deslizavam de maneira casualmente sugestiva pelo corpo
dela. Ela estava seguindo os passos dele. Eles estavam bem juntos, e Cass se flagrou
fazendo uma careta. Uma sensação desconfortável, e que ela estava totalmente disposta a
rejeitar, queimava seu estômago. Abraçando o próprio corpo, ela agarrou a bainha da
camiseta e continuou a saborear sua bebida enquanto lutava para ignorar o que ela temia
ser ciúme. Ela não estava com ciúmes.
– Você está parecendo um pouco brava, gata.
Cass olhou para o dono da voz. O atendente do bar estava atrás dela, uma toalha jogada
sobre o ombro.
A atenção de Cass se voltou para a pista de dança e ela fez um gesto de negação com a
cabeça.
– A noite não está sendo do jeito que planejei.
– Isto vai contra todas as fibras do meu ser, mas, se você quiser fazê-lo passar a noite
inteira acordando e pensando em você, eu vou ajudar.
Desta vez, ela o encarou.
– Cada fibra do seu ser, né?
– Basicamente sim. – Com as mãos na cintura, ele encostou o queixo no peito e fechou
os olhos. Em seguida, respirou fundo e focou o olhar azul claro em cima dela. – Vamos
lá. – Ele jogou a toalha no balcão, agarrou a mão de Cass e a puxou para a pista de dança.
Acenando para a cabine do DJ, fez um sinal e recebeu um meneio de cabeça em troca. –
Meu nome é Todd e você me deve uma bebida.
– Sou Cass. E, se dançar comigo é esse fardo todo, por que fazer isso?

– Depois de ver como você estava dançando antes? Dançar com você não é fardo
nenhum. Eu só tenho a sensação de que não te levar para casa vai ser uma das maiores
tristezas da minha vida.
Ela arqueou uma sobrancelha.
– Você parece seguro de que eu iria para casa com você. Eu não sei se devo admirar
sua autoconfiança ou mandar você se danar.
A boca dele roçou o cantinho dos lábios dela.
– Eu me contentaria com a sua admiração.
Cass riu.
– Acho que gosto de você, Todd.
A música baixou e a voz do DJ, grave e sugestiva, invadiu as caixas de som.
– Esta é para ajudar a vocês, meninas, a enlouquecerem os rapazes.
A música jorrou dos alto-falantes, a guitarra num ritmo rápido. Cada nota do baixo
solitário latejava no âmago de Cass e se estabelecia entre suas coxas.
Todd posicionou os braços dela acima da cabeça. A blusa se ergueu um pouco e ele
trilhou as pontas dos dedos nas laterais nuas da cintura dela. Com as mãos nas curvas
delicadas, ele a incitou a se afastar dele.
– Ouça a letra e faça o que lhe parecer adequado.
Ela fechou os olhos e começou a se movimentar, seguindo as sugestões das mãos de
Todd, deixando-o moldar o corpo ao dela. Uma batida entrou na canção. Ao mesmo
tempo, Cass absorveu a letra, que prometia um sexo descomplicado, sem compromisso,
sem vínculos. A irritação de Cass se transformou numa avidez sensual quando tudo nela
entrou em sintonia com a sedução da música.

Capítulo 4

ERIC DESCONFIAVA que havia irritado Cass ao convidar Gwen para dançar. Parte dele se
deleitava com o estalar de eletricidade entre eles, enquanto a outra o avisava que ele estava
alimentando uma chama que não tinha esperanças de controlar. Ela não iria pegar leve a
pedido dele. É verdade, ele havia acabado de conhecê-la, mas grande parte de seu trabalho
era decifrar as mulheres, e ele era bom nisso.
Ele também conhecia a si mesmo, sabia que estava patinando na linha tênue entre flerte
casual e intenções perigosas, e, pela primeira vez, estava em dúvida sobre qual lado
favorecer.
– Tenho a impressão de que seu corpo está aqui – Gwen descansou a mão entre os
troncos de ambos –, mas sua mente está dançando com outra pessoa.
Ele automaticamente sorriu de um jeito charmoso.
– Eu estou bem.
– Ah, você está ótimo.
– E este olhar aí? – Rodopiando-a, ele a acomodou junto ao peito de novo, assim não
precisaria ver a compaixão quase dotada de pena nos olhos de Gwen.
– Você está atraído pela Cass, mas está recorrendo às mesmas manobras bestas que ela
sempre tem de encarar. Eu esperava mais de você.
Eric congelou.
– Perdão?
– Não se chateie. – Ela continuou dançando enquanto falava. – Você está cutucando
cegamente entre as barras da jaula, sem saber se você vai acertar um leão ou uma ovelha.
Ele começou a se movimentar outra vez, mais lentamente agora.
– E qual deles ela é?
– Isso é você quem vai descobrir, bonitão. – Ela o fitou, o olhar feroz. – Só não seja
estúpido sobre isso. Agora vá dançar com Cass.
Ele se flagrou sorrindo para a baixinha furiosa olhando para ele. Gwen não teve o
menor constrangimento em colocá-lo em seu devido lugar. Ele respeitava isso. As chances
de Cass ser do mesmo estilo eram boas, e tal pensamento fez o sangue de Eric correr
ainda mais quente nas veias. Inclinando-se, ele deu um beijo suave na testa de Gwen.

– Você é um pouco assustadora para uma mulher tão pequenininha.
– Eu venho de uma longa linhagem de baixinhas terríveis. – Ela olhou em volta e sorriu
para o que quer que tinha visto. – Uau. Que sexy.
Eric não queria saber o que tinha feito Gwen sorrir loucamente, mas não conseguiu
deixar de olhar. O que ele viu o deixou mais aceso do que fogos de artifício.
Outros dançarinos tinham dado um pouco de espaço extra ao par, observando
enquanto eles se movimentavam, encaixando seus corpos num banquete sensual de
toques e carícias. Com lábios entreabertos, Cass fazia amor com a música. As mãos do
atendente do bar passeavam pelo corpo dela, roçando nas curvas delicadas dos quadris.
Um leve sorriso brincou nos lábios de Todd quando ele se abaixou e sussurrou ao
ouvido dela. No entanto, os olhos de Cass permaneceram em Eric.
Eric não se lembrava de ter partido em direção ao casal. Quando percebeu, estava a
meio caminho para eles, então Gwen lhe agarrou a mão e deu um passo à frente dele para
parecer que ela o estava puxando pela pista.
– Eu quero trocar – gritou ela para Cass, acima da música.
Cass desviou o olhar de Eric com uma deliberação lenta.
– Você escolheu primeiro.
– Não importa. Eu sou a noiva, e quero trocar.
Cass franziu a testa.
– Esse pretexto está ficando velho.
– Talvez, mas isso não o torna menos verdadeiro. – Ela se enfiou entre Todd e Cass. –
Oi. Não preciso saber seu nome. Eu só vou te chamar de Capitão Morgan, tá?
Ele voltou a dançar, observando-a com uma diversão óbvia.
– Você pode me chamar do que quiser.
Eric segurou a mão de Cass quando ela fez menção de voltar para a mesa onde suas
amigas estavam.
– Ei. A música não acabou.
Ela parou e fitou Eric, os olhos neutros embora as bochechas estivessem bastante
coradas.
– Tenho a impressão de que sua parceira de dança abandonou você pelo Rei do Rum
ali. – Sim, ela estava irritada. Ele deu de ombros.
– Sou jogado fora ao final de todas as músicas para que o sujeito seguinte possa subir
no palco, então já estou acostumado com isso.
– Você não vai mesmo seguir essa linha, vai?
Semicerrando os olhos, ele pegou a mão dela.
– Vamos lá, Cass. Eu quero dançar com você.
– E por acaso você ia morrer se me convidasse?
– Talvez. – Foi ficando bem claro que ele tinha errado o cordeiro e acertado o leão
assim que a puxou pela multidão de corpos girando.
Sem aviso, ele a rodopiou e, colando o peito às costas dela, correu as mãos pela barriga
delicada, entre os seios e pelos ombros. Ele a aninhou apertadamente de encontro ao

peito. Ela arquejou, o leve arfar reverberando no braço dele. Os batimentos cardíacos de
Eric fizeram uma coisa engraçada, congelando e acelerando de repente. Ele inspirou
rapidamente para conseguir dizer alguma coisa – sabe-se lá o quê? – e, em vez disso,
captou uma lufada do perfume dela, sutil, luxurioso, erótico. Foi um soco de excitação
diretamente em sua virilha.
Cass se remexeu.
Eric não a soltou. Em vez disso, afastou o cabelo dela com a mão livre e pousou os
lábios na concha da orelha.
– O que você está vestindo?
– Roupas. Agora solte-me.
A música foi baixando, mas ele não se mexeu.
Ela lutou para se libertar.
Ele apertou o abraço.
– Vamos. Solte-me. – Todas as palavras tinham um tom implícito de ameaça de
retaliação.
– Dance comigo, Cass. – Movimentando-se de encontro a ela, ele sussurrou: –
Simplesmente dance.
Ela ficou parada por tempo suficiente para ele ter certeza de que seria rejeitado.
Eric sentiu um aperto no estômago. Nervosismo? De jeito nenhum. De jeito nenhum,
droga.
Então ela se recostou nele e, abraçando-lhe o pescoço, começou a requebrar ao som da
música.
– Uma música. – O começo foi lento, mas, gradualmente, os quadris dela assumiram
um ritmo primitivo, mais insistente. Ela arranhou a pele do pescoço dele e seguiu pela
nuca.
Eric sentiu seus braços se arrepiando.
Cass era uma mulher tentadora, movimentava-se sob as luzes coloridas e em meio à
fumaça artificial que flutuava na pista de dança, como se ela pertencesse àquele lugar. Os
homens a observavam. As mulheres a imitavam. Eric a desejava. Suspirava por ela.
Ansiava por ela.
Uma avidez crescente o queimava por dentro, um incêndio de desejo que incinerava
sua reserva de bom senso. Ele apertou o abraço e deixou que seus corpos se
contorcessem, esfregassem, acariciassem e tocassem de uma forma primitiva que só fazia
alimentar seu desejo, intensificando a dor crescente em seu pênis e transformando o
desejo preliminar em necessidade inegável.
Ele havia claramente transposto um lado da linha imaginária que tinha desenhado
inicialmente – o lado da sedução. Se a sedução vinha dele ou dela, ainda não dava para
saber.
Independentemente de qualquer coisa, era apenas uma noite. No dia seguinte, ele iria
voltar para os problemas de Eric Reeves.

A PULSAÇÃO de Cass ribombava enquanto a música ia ficando baixinha, uma nova
melodia se infiltrando na multidão, mais para um heavy metal.
A mão de Dalton pousou no cóccix dela, quente como um ferro de marcar. Com uma
pressão ligeira, estimulou-a a andar pela pista para o pequeno corredor que dava nos
banheiros. O corredor estava aceso. A área adjacente a ele, não.
Dalton envolveu o cós da cintura baixa da calça jeans dela. Os dedos roçaram na seda
da pele e no cetim da calcinha, fizeram uma pausa, e então agarraram o tecido jeans com
força suficiente para fazer Cass arfar.
Partes iguais de desejo e fervor sexual corriam na cabeça dela com um ruído
ensurdecedor.
Com um pequeno puxão, ele a girou e se aproximou, pressionando as costas dela
contra a parede no cantinho mais escuro. O cheiro do sabonete dele, rude e masculino,
invadiu-a. Cass entreabriu os lábios.
Ele baixou a cabeça lentamente, dando-lhe tempo suficiente para protestar contra sua
intenção óbvia. Quando ela não ofereceu protesto algum, ele lhe capturou a boca. Sem
joguinhos. Sem pretensões. Sem hesitações.
Ela agarrou os ombros másculos e encontrou o desejo dele, toque por toque, paladar
por paladar.
A língua dele pincelava a dela. A almofada de um polegar trilhou pelo queixo delicado,
ao mesmo tempo que o restante da mão lhe envolvia o pescoço. Os dedos longos da mão
livre lhe envolveram a nuca e se aninharam no vão raso no topo da coluna vertebral.
Incentivando-a a prosseguir, ele a ergueu mais e aprofundou o beijo. Daí mordeu o lábio
inferior dela antes de sugá-lo.
O leve sabor de lúpulo pairou na ponta da língua dele.
Ela se rendeu a ele num suspiro.
Ele dominou a boca de Cass, guiava o corpo dela e havia se tornado sua âncora numa
tempestade emocional em formação. O desejo há muito esquecido espiralava na pélvis
dela, quente e ávido. O beijo mal havia começado e ela já queria mais.
Os dedos dele percorreram os contornos da espinha dela, sem parar, até pousarem no
bumbum, rebocando-a para que ela se aninhasse às coxas dele.
Cass arfou, o som servindo como tiro de largada para o sujeito que a abraçava com
tanto cuidado. De repente, ele estava em todos os lugares. O beijo que começara delicado,
até mesmo hesitante, se transformou em algo feroz, exigente, dominador. Dalton
simplesmente a possuiu. Ele inclinou a cabeça um mínimo para acomodar melhor a
inclinação da boca de Cass. Seus lábios se movimentavam com uma precisão implacável,
conduzindo-a cada vez mais ao ápice e arrancando um som de puro desespero dela, um
som que ele engoliu com um gemido.
Cass lutava para doar tanto quanto estava recebendo. Ela abraçou o pescoço dele ao
mesmo tempo em que envolveu uma perna ao redor dos quadris estreitos. Ele agarrou o
joelho dela e a encorajou a subir mais. O cume intenso da ereção se encaixou na costura

do sexo dela e lhe arrancou da garganta um gemido erótico atado ao desejo. Ela começou
a requebrar colada a ele, indo de encontro a pequenas investidas.
Alguém tossiu quando passou por eles.
Cass virou a cara, escondendo o rosto no cantinho. O que diabos ela estava fazendo?
Havia uma enorme diferença entre soltar o cabelo e dar uns amassos em público. Seu pai
declararia isto como a fraqueza final, logo atrás do amor, e iria humilhá-la eternamente.
Hora de baixar a bola e se recompor. Ela recolheria seus hormônios em fúria e os enfiaria
de volta na caixa.
Esse era o problema, no entanto. Os hormônios? Eles não queriam ser guardados.
Não, eles queriam sair e brincar com Dalton.
– Cass? – A voz grave e rouca de desejo indisfarçável a arranhou. Pigarreando, ele
baixou a perna dela, porém não se afastou.
– O que é isso? – perguntou ela baixinho.
– Isto?
– O que quer que esteja acontecendo entre a gente. Num minuto, estamos dançando, e
no seguinte… – Ela sacudiu a mão entre eles. – Isto.
Ele se inclinou um pouco para trás para fitá-la com olhos semicerrados, emoldurando
o tronco dela quando apoiou os braços contra a parede, junto às laterais do seu corpo.
Daí ele a prendeu usando os quadris. Ao redor, as pessoas estavam dançando,
conversando, bebendo e vivendo sem lhes dar muita atenção. Quando ele finalmente
respondeu, as palavras roubaram o fôlego de Cass.
– Espero que isto seja mais do que uma simples dança, mas menos do que uma
paixonite angustiante.
Ela assentiu. Eles estavam tão alinhados. Poderia ser um casinho de uma noite, uma
noite sobre a qual ninguém iria, poderia, saber. Qualquer coisa diferente disso poderia
arruinar a reputação dela e fazê-la ser demitida do projeto da Soberana. Cass ergueu o
queixo, determinada.
– Hoje à noite então.
O ar entre eles ficou carregado, elétrico e volátil quando se olharam.
Eric se aproximou tanto que seus lábios roçaram os de Cass quando ele perguntou:
– Quer sair daqui?
– É a despedida de solteira da Gwen. Não posso simplesmente ir embora. – Mas ela
queria. Muito.
– Entendo. – Conferindo o relógio, a leve tensão nos olhos dele diminuiu. – A boate
fecha daqui a meia hora. – Lábios carnudos se inclinaram para cima e os olhos verdes
brilharam sob a luz baixa. – Nós poderíamos simplesmente ficar neste cantinho até lá.
Capturada entre o desejo de fazer exatamente isto e entre um ataque de pânico em
potencial por fazer exatamente isto, ela pôs as mãos nos quadris dele e o empurrou.
– Acredite ou não, eu não fico totalmente confortável com demonstrações públicas de
afeto.
– Você dança como uma hedonista e mesmo assim está preocupada em ser flagrada me

– Você dança como uma hedonista e mesmo assim está preocupada em ser flagrada me
beijando? – Havia uma censura implícita nas palavras dele.
Ela empinou o queixo e encontrou o olhar gélido.
– Sou uma pessoa relativamente reservada. Eu danço, sim, mas isso é completamente
diferente de ser flagrada em um cantinho escuro com as mãos de alguém dentro da minha
calça.
Ele fechou os olhos por um segundo e respirou fundo antes de concordar.
– Está bem. Eu respeito isso. – Daí se afastou, criando um espaço entre eles que Cass
não queria de fato. – Você quer matar o tempo na pista de dança?
– Por que não vamos encontrar Gwen? Assim que ela sair, podemos sair também –
respondeu Cass, varrendo o local em busca da amiga.
– Claro. – Ele pegou a mão dela e entrelaçou os dedos juntos.
Ela não fez nenhum comentário, mas permitiu que ele a guiasse em meio à multidão
em direção à mesa que o grupo havia reservado. Várias das mulheres da festa estavam lá.
Elas olharam para Cass e Dalton, que estavam de mãos dadas. Alguns olhares sugestivos
foram trocados.
Cass deu um passo adiante, mas Dalton apertou a mão dela ainda mais.
– As senhoritas sabem dizer para onde fugiu nossa linda noivinha?
– Da última vez que a vimos, ela estava indo dançar com o atendente do bar mais uma
vez antes de ir para casa. Disse que estava sentindo saudade do Dave.
Eric sorriu.
– Senhoritas – disse abruptamente –, tenham uma boa noite.
Esmagando a vontade de se contorcer de nervosismo, Cass passou o braço em volta da
cintura dele.
Ele relaxou o aperto na mão dela muito sutilmente.
A música seguinte entrou e a massa de pessoas na pista de dança começou a se
movimentar.
Eric se inclinou para Cass.
– No seu carro ou no meu?

Capítulo 5

O TRAJETO até o apartamento de Cass foi feito em silêncio, dando a Eric um tempinho
para pensar e, em última análise, sentir-se culpado. Ele deveria ter revelado a Cass seu
nome real antes de beijá-la. Deixá-la continuar a acreditar que ele se chamava “Dalton” era
praticamente mentir por omissão. Ainda assim, havia simplesmente muita coisa em risco
caso ele compartilhasse seu verdadeiro nome com uma quase desconhecida. Se as coisas
dessem errado entre eles, seria moleza para ela delatá-lo em conversas com seus colegas
de trabalho e amigos, para as mulheres que tinham ido à boate e que poderiam associar o
CEO Eric Reeves ao stripper Dalton Chase. E se os investidores ultraconservadores em
sua empresa descobrissem, ele poderia perder tudo. Eric não seria capaz de avançar sem
o dinheiro deles. Ponto final. E se ele não conseguisse avançar, estaria escorregando pela
ladeira íngreme do progresso. Não havia estabilidade neste ramo. Sendo assim, não. Ele
não revelaria seu nome verdadeiro a Cass.
Ao mesmo tempo, ele não iria abrir mão da noite com ela. Desejava esta noite, desejava
Cass, demais, de um jeito inédito. O fogo que ela acendera dentro dele agora ameaçava
incinerá-lo. Ele precisava prová-la. Ela havia deixado claro que eles teriam apenas esta
noite e nada mais. Eric não era tolo a ponto de acreditar que seria suficiente, e o
pensamento de conviver com aquele gostinho limitado de Cass já era uma droga. Mas ele
concordava: só podia arriscar uma noite.
Necessitando de uma distração, ele estendeu a mão para o rádio no mesmo momento
que Cass. As mãos de ambos se encontraram, o contato breve deixou Eric sem fôlego. Ele
levou um instante para perceber que Cass havia congelado, também.
– O que você quer ouvir? – Ele não conseguiu olhar para ela quando fez a pergunta.
– O rádio já está pré-configurado para sintonizar na 107.1.
– Você gosta de rock pesado? – A surpresa envolveu cada palavra dele.
– Você pensou que eu fosse o quê? Uma mocinha que só ouve hits da temporada?
Ele riu.
– Acho que sim.
– Que feio. – Ela tomou a saída para a Broadway.
Um riff intenso de guitarra irrompeu dentro do carro.

Eric recostou-se no banco. A preferência musical coincidente alimentou a curiosidade
dele e o fez querer saber mais a respeito dela. Descobrir exatamente o que a estimulava era
uma péssima ideia, e ele estava bem ciente disso. Esse tipo de conhecimento acrescentaria
uma camada muito pessoal ao prazer da noite. No entanto, não foi algo capaz de detê-lo.
Ele desligou o rádio.
– Conte-me alguma coisa sobre você.
Colocando o cabelo atrás da orelha distraidamente, Cass roubou uma olhadinha dele.
– O que você quer saber?
Tudo.
– Qualquer coisa.
– Sou a filha mais velha.
– Quantos irmãos?
– Tenho um irmão mais novo.
Ele se ajeitou para encará-la, deu um meio sorriso.
– Eu também. É uma droga ser o mais velho.
Ela curvou os ombros para frente e Eric sentiu muita vontade de consolá-la, de dizer
que compreendia. Daí ela pareceu se recompor e se aprumou. O aperto forte no volante
desmentia a aparente tranquilidade.
– Sim. – Ela pigarreou suavemente. – Sim, é verdade.
– O que seu irmão faz?
Cass o fitou, encontrando seus olhos desta vez.
– Ele faz tudo certo.
Os músculos das costas dele enrijeceram.
– O que, por sua vez, torna todos os seus feitos errados.
Ela bufou delicadamente.
– Praticamente. Agora é a sua vez.
A hesitação dele cessou a conversa por um momento antes de ele finalmente reunir
coragem para revelar um pouco sobre si.
– Eu sou o mais velho também. Perdi meus pais há muitos anos. Eu basicamente criei
meu irmão.
Cass não disse nada, apenas continuou a olhar para frente enquanto dirigia.
O silêncio dela fez Eric querer gritar. Em vez disso, ele apenas divagou:
– Blake era só um menino, mesmo. Ele deu trabalho, ficou um pouco fora de
controle… Violento na escola, destrutivo fora dela. Fui jogado no papel de pai e provedor
sem saber como exercer qualquer um dos dois. Não de fato. Eu estava tentando entrar na
faculdade, mas cuidar dele consumia a maior parte da minha energia. – Ele fez uma pausa,
não muito disposto a explicar como a perda dos pais o arrasara, embora a criação de
Blake não tivesse lhe deixado muito tempo para vivenciar o luto. Concentrar-se nas
batalhas de Blake era mais fácil, então ele sentiu a necessidade de justificar a escolha
primária que havia feito para sustentar o irmão. – O trabalho de stripper rendeu o
dinheiro rápido do qual eu precisava.

– O que você fazia com Blake durante a noite?
– No começo, eu contratava alguém para ficar com ele, mas foi um desastre total. Por
fim, fiz amizade com alguns dos outros dançarinos, que se ofereceram para ficar com ele
enquanto eu trabalhava. A forte presença masculina o manteve mais caseiro e fora das
ruas.
– Mas por que você continua fazendo striptease?
– Para poder bancar a faculdade de Blake e pagar as contas. – Não havia necessidade de
explicar que “as contas” não eram apenas as dele, mas as da empresa também. A
ansiedade aumentou quando Eric se lembrou da situação financeira na qual se encontrava.
– Tem sido um pesadelo de proporções épicas conseguir pagar as contas e segurá-lo na
escola.
Ele foi tomado por um rubor intenso e se viu sem ar. Que diabos foi aquilo? Ah, é super
sexy mesmo contar para seu casinho de uma noite que você está sem dinheiro, Reeves.
– Sinto muito. Eu…
– Não se desculpe por dizer a verdade – disse ela, encostando em um estacionamento
atrás de um prédio residencial alto. – Passei muitas noites sozinha comendo macarrão
enlatado. – Ela olhou para frente enquanto desligava o motor.
Ele já havia tido encontros de uma noite apenas. Mais do que gostaria de admitir, na
verdade. Mas nunca ficara seriamente interessado na mulher em questão, não como estava
por Cass. Ela era inteligente, forte e espirituosa, e ainda assim reservada e cautelosa. Ela o
fazia se lembrar de um quebra-cabeças tridimensional de dez mil peças. Seria preciso uma
vida inteira para juntar todas as peças e formar a verdadeira imagem de quem ela era e do
que a estimulava. Mas ele só teria até o amanhecer.
Inclinando-se, ele emaranhou os dedos pelo cabelo dela e a puxou. Cass tinha gosto de
chocolate, de mulher e de promessas sensuais. Ela cheirava a desejo feminino, calor e
xampu de hortelã. Era seda, músculos e uma energia que espiralava sob as mãos ásperas
dele. E Eric queria tudo aquilo. Até o último pedacinho dela.
Não era mais hora de hesitação, de culpa, de monólogos internos estúpidos com a
consciência. Ele gostava dela. Ansiava por ela. Desejava-a mais do que jamais desejara
outra mulher. E estava prestes a possuí-la.
Mas o momento envolvia mais do que todas aquelas coisas combinadas. Eric tinha sido
capaz de compartilhar suas verdades mais recônditas com Cass – que criar Blake tinha
sido complicado – e ela não bancara a compassiva ou fizera mil perguntas. Ela
simplesmente aceitara que ele tinha feito o que precisava fazer, escutara e compreendera.
Pela primeira vez desde a morte de seus pais, Eric não se sentia tão solitário.
E ele sabia que uma noite com Cass simplesmente não seria o suficiente. Mas era o
ponto perfeito para se começar.
A PORTA pesada da entrada do apartamento de Cass se fechou com um estrondo
decisivo. Todos os seus pelinhos se arrepiaram, cientes da proximidade de Dalton assim

que ele se posicionou atrás dela. A mão quente e forte envolveu seu pescoço.
Aproximando-se, ele varreu o cabelo dela para o lado.
– Para onde, Cass?
– Para onde o quê? – A pergunta veio tão baixinha que ela mesma mal conseguiu se
ouvir acima dos arfares que escaldavam seus ouvidos.
– Para onde você quer que eu te leve na primeira vez?
A mão no pescoço dela deslizou para baixo, seguindo pela clavícula até o volume de
um seio. Ele passou o polegar sobre o mamilo e ela arqueou ao toque. O calor lhe
inundou o sexo, deixou sua pélvis pesada de desejo.
– Para onde, Cass? Se você não me responder, vai ser bem aqui.
Ela respirou fundo para responder.
– Demorou demais. – Ele pousou uma das mãos no traseiro dela ao mesmo tempo
que usou a outra para lhe desabotoar o cinto. – Tire os sapatos, depois a calça jeans.
– O casaco…
– Não temos tempo para isso.
As mãos dele estavam lá, mas se afastaram assim que ele recuou. O zíper foi aberto e o
tecido farfalhou. Ela chutou a calça e, antes que pudesse formar um pensamento coerente,
ele a contornou, prendendo-a à parede com os quadris.
– Se quiser parar, você precisa avisar agora. Uma vez que começarmos, eu não sei se
vou ser capaz de parar. – Ele lambeu a lateral do pescoço dela e lhe mordiscou o queixo.
– Desejo você demais, Cass.
– Não pare. Por favor, não pare. – O apelo foi metade soluço, metade gemido. Um
desespero esmagador a fez exigir tê-lo ali, daquele jeito, bem ali.
Flexionando os joelhos, ele enfiou os braços por trás das coxas dela e a levantou.
Ela arquejou, abraçando o pescoço dele.
Um movimento breve e logo ele estava prestes a penetrá-la.
– Guie-me para dentro, gata.
Colocando a mão entre eles, Cass encontrou a ponta do membro. Ela arregalou os
olhos enquanto o manobrava para entrar.
– Você é muito grande.
– Vamos discutir meus méritos mais tarde. – Ele investiu e gemeu. – Você é tão
apertadinha.
Cass acariciava ao longo do membro grosso enquanto ele a penetrava. O comprimento
e espessura a levaram àquela bela convergência entre dor e prazer, preenchendo-a de um
jeito incrível, contorcendo-se tanto para recebê-lo quanto para fazê-lo desacelerar. Ela o
queria por completo e o incentivou a ir mais fundo, um gemido involuntário lhe
escapando. As pontas dos dedos dela finalmente roçaram nos testículos assim que Eric
adentrou o máximo possível.
– Recoste-se na parede.
Ela agarrou o pescoço dele e obedeceu, fechando os olhos.
Com o peito arfando, ele deslizou quase para fora dela e fez uma pausa.

– Cass.
Ela encarou os olhos verde-mar e abriu a boca para responder. Foi quando ele a
penetrou novamente. O grito que irrompeu da garganta de Cass foi de êxtase absoluto. Ele
a estirou exatamente como ela desejava, preencheu, a fez desejar que fosse mais forte, mais
rápido, mais fundo.
– Mais uma vez – gemeu ela.
Dalton não respondeu. Em vez disso, ele estabeleceu um ritmo brutal. Cada investida
atingia o clitóris. Cada recuo fazia a ponta do membro também atingir o clitóris. O
estímulo era feroz e implacável. A respiração dele começou a ficar ofegante, no mesmo
ritmo que a de Cass. Dalton abarcou o bumbum dela, mas sem nunca diminuir o ritmo,
bombeando furiosamente para dentro.
O orgasmo rasgou o corpo de Cass sem aviso prévio. Ela nunca havia se sentido assim,
como se estivesse sendo estilhaçada e recomposta outra vez, voando e caindo, morrendo e
vivendo. Tudo de uma só vez. Tudo junto. Completamente fora de controle.
O grito mudo dele acompanhou uma investida particularmente profunda, e Cass sentiu
a pulsação do membro dentro de si enquanto suas paredes internas continuavam seus
espasmos, as estocadas de Dalton ficando então mais curtas e esporádicas.
– Dalton! – gritou ela quando um segundo orgasmo, mais sutil, reivindicou-lhe o
corpo. Roçando nele, desesperada por atrito, ela foi prensada à parede pelo peito forte e
um braço. Daí ele usou a mão livre para dedilhar o clitóris rapidamente.
– Cavalgue, gata – sussurrou ele de encontro aos lábios dela. – Cavalgue.
Ela envolveu os lábios dele com os seus, enredando as mãos pelo cabelo dele enquanto
cavalgava tanto sobre o pênis quanto sobre a mão dele. Um gemido forte a fez estremecer
quando o orgasmo subiu. A rápida manipulação de seu corpo, o jeito como ele
continuava a investir dentro dela, com estocadas superficiais, fez o segundo orgasmo se
arrastar e continuar. Finalmente, incapaz de aguentar mais, Cass agarrou o pulso de
Dalton e apertou, ao mesmo tempo que desgrudou os lábios dos dele.
– Chega.
– Não estamos nem perto de parar – disse ele, ofegante, de encontro à lateral do
pescoço dela. – Nem perto.
Não havia como evitar que as pernas dela desabassem quando seus pés tocassem o
chão.
Dalton a segurou e a carregou, guiando-a apartamento adentro.
– O quarto?
Apontar foi uma grande vitória, porque significava que Cass ao menos tinha um
mínimo de controle muscular.
Junto à porta, ele fez uma pausa.
– Maravilha.
A cabeceira de ferro da cama queen-size bateu na parede quando ele a deitou. Daí ele
ficou de pé e afastou a cama da parede com um olhar perverso.
– Não há necessidade de os vizinhos saberem o que estamos fazendo.

– Algo me diz que eles já perceberam.
– Eles terão algo sobre o qual falar… Ou almejar.
– Sim, não foi ruim para um começo frio.
Ele jogou a cabeça para trás e riu, em alto e bom som.
– Não foi ruim, hein? Vejo que a senhorita tem grandes expectativas. Que bom que dou
conta de supri-las.
– Você é sempre tão arrogante?
– Só é arrogância se você apenas pensar que é bom. Eu sei que sou bom, e você
também.
Ela deu um bocejo exagerado.
– Blá, blá, blá.
Ele se posicionou aos pés dela.
– Mãos na cabeceira da cama.
Cass apoiou-se nos cotovelos quando sentiu um esvoaçar descontrolado no ventre.
– Por quê?
– Mãos. Na cabeceira.
O ferro se provou frio e áspero contra as palmas quando ela passou os dedos em
torno das barras verticais. Queria perguntar o que ele pretendia, mas também queria
simplesmente fazer o que ele mandava, sem exigir explicações, para ter um dia na vida sem
precisar de gráficos e planos de contingência. Esta noite não era para ser planejada, mas
sim experimentada espontaneamente. Fechando os olhos, ela suspirou. Experimentar
aquele homem significava abrir mão do controle do momento. Ela era uma desgraça
nisso.
– Pare de pensar tanto. – Ele acariciou o tornozelo dela, em seguida foi até a
panturrilha. – Dobre os joelhos, apoie os pés na cama. Boa menina. – Ele abriu as pernas
dela com gentileza.
O constrangimento fez o pescoço de Cass corar, acomodando-se em suas bochechas.
Ela nunca havia se mostrado a um homem antes. Não desse jeito. Nunca tão
completamente. Havia certa vulnerabilidade nisso, uma ausência de vaidade ou de um
lugar para fugir, e tal noção a fazia querer fechar as pernas e cobrir os seios. Não que
fosse puritana. Ela só não tinha experiência em algumas áreas. Permitir-se ficar tão
vulnerável estava no topo desta lista.
Carícias suaves e lábios quentes começaram a estimular a parte interna de uma coxa.
Todos os músculos do copo dela se contraíram. Permitir-se ficar vulnerável era o
primeiro item na lista de inexperiências sexuais de sua vida, o sexo oral vinha logo depois.
Ela havia autorizado tal ato apenas duas vezes. E por duas vezes se perguntara por que
todo mundo achava aquilo grande coisa. Suspirando, Cass tentou relaxar nas sensações de
lábios, dentes, língua e hálito de Dalton enquanto ele ia subindo pela virilha dela.
Um braço musculoso envolveu uma coxa e os quadris.
– Relaxe, Cass.

– Eu não sei se isso é uma boa ideia. – Faltava-lhe coragem de olhar para ele, por isso
ela olhava para o teto.
– Quando é que sexo oral é uma ideia ruim?
– Eu… – Ela ficou roendo o lábio inferior. – Sempre?
Ele se apoiou num cotovelo e olhou para o corpo dela.
– Olhe para mim, gata. – Quando ela não o fez, Dalton bufou discretamente. – Bem. Se
você não quer falar sobre isso, vou te mostrar por que você está errada.
Lábios macios e firmes viajaram pelo contorno entre o quadril e o monte de Vênus.
Ele mordiscou o interior das coxas. Cada exalar parecia direcionado a algum ponto
sensível, projetado para enlouquecê-la. Quando a língua começou a dançar em torno do
clitóris, mas sem tocá-lo, Cass rosnou – de fato rosnou.
Dalton postou-se de joelhos no chão.
– Largue a cabeceira da cama. – Envolvendo as coxas dela com os braços, ele a puxou
na cama até Cass ficar pairando na borda, meio pendurada. A palavra “vulnerável”
alcançou um novo nível de desconforto quando ele apoiou os pés delas em seus ombros,
os lábios acariciando a parte interna dos tornozelos.
Dalton não parou de se movimentar um minuto – as mãos nos quadris dela seguiram
para acariciar o bumbum, ele seguiu com beijos na parte interna das coxas, sempre
dizendo palavras suaves que Cass não conseguia entender muito bem. Ele estava ofegante.
Então fez uma pausa, segurou as coxas dela para mantê-las separadas e…
As costas de Cass se arquearam para fora da cama quando Dalton arrastou a língua
pela fenda de seu sexo e sobre o clitóris.
Ele não parou, não lhe deu nem um segundo sequer para organizar seus pensamentos.
Não, foi adiante. A língua fazendo coisas impossíveis, mergulhando fundo antes de
pincelar sobre o conjunto inflado de nervos que havia se tornado o epicentro dos limites
da culpa dela.
Cass dava pinotes descontrolados com os quadris. Mas ela não se importava. Só queria
que ele… Que ele … Um grito selvagem cresceu em sua garganta.
Como se ela tivesse se expressado em voz alta, Dalton abriu-lhe as pernas ainda mais e
envolveu o clitóris com os lábios. Sugou, mordiscando e acariciando o pequeno broto
entre seus lábios e língua.
O orgasmo saiu queimando pelo corpo de Cass feito um rastilho de pólvora
alimentado pelo vento numa pastagem seca. E ela foi consumida até não restar mais nada,
senão cinzas. Ainda assim, ela se deixou levar por rajada após rajada de prazer que lhe
percorria o corpo. Ela agarrou o cabelo de Dalton e cavalgou em sua boca com um
abandono arbitrário.
Ele a acalmou lentamente, acariciando-lhe a barriga e os quadris, murmurando elogios
quase ininteligíveis de encontro ao sexo. Ela queria rir e chorar, e implorar para ele fazer
de novo e nunca mais fazer. Todos os sentidos estavam tão incrivelmente
hipersensibilizados. Quando Dalton começou a se afastar, Cass se ergueu e abraçou os
próprios joelhos.

– Está indo embora?
Ele lançou um olhar esquisito e, de repente, estava rastejando-se na cama, o membro
rígido balançando a cada movimento felino. Pressionando as costas de Cass no colchão,
ele pairava acima dela.
– Eu não estou totalmente pronto para o intervalo, obrigado.
Nem ela.

Capítulo 6

ERIC ABRIU os olhos e os semicerrou em direção à luz fraca do sol que queimava o
restinho da névoa matinal. Sua cabeça pendeu para um lado. Havia um volume de cabelo
castanho claro e ondulado espalhado na metade de seu travesseiro. O cheiro de hortelã do
xampu de Cass estava todo pela fronha, e ele tinha sonhado com ela naquelas poucas
horas de sono que havia conseguido ter.
Cass havia sido incrível na noite anterior: disposta, ávida… Surpresa. Quando ele
descobrira que ela nunca havia experimentado uma noite de paixão de fato, ele prometera
silenciosamente tornar-se sua melhor lembrança. Era só o que podia fazer, já que não
poderia ser o único homem da vida dela. Ele colocou todo seu empenho na missão de ser
o melhor da vida de Cass. Mas, por que isso importava, ainda era um mistério para ele.
Cass rolou em direção a ele, ainda dormindo. O impulso de aninhá-la foi tão forte que
Eric chegou a esticar os braços antes de parar abruptamente, assim que tomou
consciência de seus pensamentos e sonhos sobre sua empresa. A noite anterior tinha sido
sobre sedução e satisfação mútua. Nada mais. Agora ele precisava voltar aos negócios:
pensar no Chok Resort e impedir Jameson de encontrar um jeito de tirá-lo da jogada.
Bastaria um pequeno erro e Eric poderia perder o controle da situação. Isso não podia,
não iria, acontecer. Ele tinha passado os últimos dois dias apertando o orçamento,
conversando com seu pessoal, preparando todos para a reunião com os engenheiros e
com o conselho na próxima semana. Ele havia planejado passar o restante do fim de
semana revisando a apresentação à banca a fim de solidificar o financiamento do projeto.
Cass bufou e afastou o cabelo do rosto antes de aninhar a mão sob a bochecha.
Todos os pensamentos de Eric ligados a trabalho desapareceram. Ele olhou para ela até
não conseguir evitar mais e estender a mão para lhe acariciar o rosto. Macio, como pele
de pêssego, e corado pelo sono. Os cílios escuros estremeciam. Os lábios estavam
vermelhos e ainda um pouco inchados devido aos beijos loucos. As curvas superiores
dos seios espiavam acima das cobertas, um mamilo moreno exposto ao ar fresco.
Complicada ou não, ela era tão linda que fazia seu peito doer.
Os olhos da cor da safira mais brilhante se abriram, piscando. A névoa de sono se
dissipou assim que ela percebeu que ele a observava. E então ela sorriu. Lenta e

preguiçosamente, e inegavelmente saciada.
– Oi.
Trinta segundos antes, ele teria apostado tudo que ela seria incapaz de ficar mais sexy
em relação à noite anterior. Ele teria acabado sem as cuecas.
– Oi. – Incapaz de se conter, ele acariciou o rosto dela mais uma vez. – Dormiu bem?
Ela se esfregou nele como uma gatinha, espreguiçando-se e gemendo.
– Eu não dormia tão bem há tanto tempo que nem me lembro mais. – Olhando para
ele através dos longos cílios, ela mordeu o lábio. – E você?
– Dormi muito bem, mas não o suficiente.
Ela baixou o olhar.
– Sim. Desculpe por isso.
Ele dobrou um dedinho sob o queixo dela e o ergueu.
– Pergunte-me se eu teria feito qualquer coisa de um jeito diferente.
Ela o encarou enquanto continuava a mordiscar o lábio.
– Faria?
Ele balançou a cabeça em negação.
– Humhum.
Cass deu um sorrisinho de canto de boca.
– A recíproca é verdadeira.
Ele riu.
– Desculpe. Acabei de ser flagrado te admirando. – Balançando a cabeça, ele beijou o
nariz dela antes de rolar para fora da cama e vestir a calça jeans. – Vou buscar o café da
manhã.
Cass sentou-se, o cabelo volumoso e a pele marcada pelos lençóis causando uma nova
ereção em Eric. Tudo que ele queria era poder tirar a calça e passar o dia na cama com
aquela mulher, só para começar. Na verdade, ele não conseguia se lembrar da última vez
que tinha passado a noite inteira com alguém com quem tivera um casinho de uma noite.
Porcaria. Falando em complicar as coisas… Ele precisava cair fora dali.
– Você está bem? Você parece ter visto um fantasma. – Ela brincou.
Eric desabou na beira da cama e apoiou a cabeça nas mãos.
– Só preciso comer alguma coisa. Glicemia baixa.
– Não precisa buscar comida. Tem um lugar perto do mercado Pike’s Place que faz
crepes fenomenais. – Ela se arrastou até ele e apoiou as mãos em seus ombros. – Dê-me
cinco minutos e nós vamos para lá. – Dando-lhe um aperto leve, ela saltou da cama.
Não havia palavras para protestar ou rejeitar o convite, não quando ela estava cruzando
a sala em toda sua glória nua. Com um sorriso breve enquanto olhava para trás, ela
desapareceu dentro do closet.
Pelo visto, ele tinha duas opções. Poderia recolher suas coisas silenciosamente e fugir,
ou poderia se recompor e seguir a maré, pelo menos por mais um dia. Ele se levantou,
pegou a camisa e a vestiu ao mesmo tempo que procurava pelos sapatos. Eles estavam no
saguão, então Eric os calçou, sem meias mesmo. Estavam gelados, mas ele sobreviveria. O

paletó estava pendurado e Eric precisou passar por cima da calças jeans e dos sapatos de
salto alto de Cass para alcançá-lo. Apalpando os bolsos, ele encontrou suas chaves e a
carteira.
– Dalton?
– Aqui na sala, gata. Só estou pegando minhas coisas, para poder ficar pronto na
mesma hora que você.
Ela virou a esquina do corredor e foi até ele.
O fôlego de Eric ficou preso no peito.
Cass vestia calças leggings apertadas, um suéter comprido e botas de montaria, além
disso, usava um coque frouxo e seu rosto estava livre de maquiagem: ela era linda.
Absolutamente linda.
– Está tudo bem?
Atraído pela mera presença dela, ele se aproximou, chutando as roupas da noite
anterior para fora do caminho. Envolvê-la em seus braços era tão natural quanto sorver o
cheiro dela. A forma como a parte de trás da cabeça de Cass se encaixava em sua mão fazia
Eric se perguntar se ela havia sido esculpida para ele. E todo aquele absurdo romântico o
lembrou de que ele estava se envolvendo além da conta. Ele queria bater no peito como
um gorila e reivindicar que agora aquela mulher era dele. Mas, na verdade, deveria era
bater a cabeça na parede devido a sua estupidez imensurável. O relacionamento deles não
podia dar em alguma coisa, e ambos sabiam disso. Cass era claramente bem-sucedida no
que quer que fizesse, ao passo que ele ainda estava tirando a roupa para conseguir pagar
as contas. O acordo do Chok Resort resolveria as coisas, mas até lá…? Cass era areia
demais para o caminhão dele. E era bom ele não se esquecer disso – mas esquecer, só
amanhã.
Ele a puxou e ela arregalou os olhos.
– Sério? De novo?
– Eu disse que eu não estava pronto para o intervalo.
– Isso foi antes de nós… – Ela acenou a mão livre – Você sabe, foram… Tipo… Cinco
vezes.
Ele sorriu.
– Você estava contando. Que gracinha. – Enterrando as mãos no cabelo dela, Eric
inclinou a cabeça de Cass para trás e a beijou. Algo imenso rugiu dentro dele quando ela
suspirou e fechou os olhos, entregando-se ao momento, ao beijo, a ele.
Eric ainda iria cair fora porque não queria que as coisas se complicassem mais. Depois
que terminasse de beijá-la.
CASS SENTIU os dedinhos dos pés se contraindo dentro das botas quando a língua de
Dalton mergulhou em sua boca num arremedo sexual que, ela não tinha dúvidas, se
tornaria realidade caso ela não o impedisse. Mas ela não queria detê-lo. Queria que ele a
colocasse sob seu peso delicioso ou a deitasse no balcão da cozinha ou a pressionasse
contra a parede outra vez. Alguma coisa, qualquer coisa, que permitisse a ela ter acesso

àquele corpo. A noite anterior tinha sido a melhor experiência sexual de sua vida, e Cass
não estava pronta para dar um fim à história. Ambos tinham deixado claro que só
queriam sexo, e ela meio que esperava que ele fosse fugir de mansinho depois que ela
pegasse no sono. Abrir os olhos e ainda encontrá-lo ali, olhando para ela, tinha sido a
melhor maneira possível de iniciar o dia. Ela poderia tolerar a fantasia por mais algumas
horas.
Ele mordiscou o lábio inferior dela antes de se afastar e buscar seus olhos.
– Onde você estava?
Ela deu de ombros.
– Perdida nos meus pensamento, acho.
– Se você ainda é capaz de pensar, significa que não estou fazendo meu trabalho direito.
Você tem certeza de que quer sair?
O trabalho dele… Sim, isto era parte do problema, não era?
– Eu preciso de comida e de um pouco de ar fresco.
Passando um polegar sobre os lábios dela, ele a encarou.
– Quais são seus planos?
– Planos?
– Para o restante do dia.
Ela pigarreou e se afastou, incapaz de desanuviar a mente enquanto ele a tocava.
– Eu realmente não tenho nenhum. Preciso passar um tempinho no escritório
ajeitando o material para uma enorme apresentação na próxima semana, mas fora isso…
– Dando de ombros, ela pegou seu casaco do chão. – Nada.
Ele meneou as sobrancelhas.
– Então não há pressa para sair.
Cass pegou sua bolsa e caçou suas chaves.
– Isso significa que vai sobrar muito tempo pelo restante do dia se a gente sair agora.
– Tudo bem – disse ele com um suspiro.
– Vamos lá, preguiçoso. – Enlaçando o braço ao dele, Cass abriu a porta e o guiou
para fora. – Vamos encontrar sustento e lamentar o fato de que estaremos em público,
usando roupas, nos comportando como adultos racionais, e não na cama, nus, agindo
como estrelas do pornô.
Ele a seguiu para fora, sorrindo.
– Estrelas do pornô. Parece divertido.
– Você não ouviu nenhuma outra palavra que eu disse, não é?
As portas do elevador se abriram com um silvo no mesmo segundo que ele
respondeu:
– Ei, eu consegui o papel importante. Vamos voltar depois do café da manhã para atuar
como estrelas do pornô.
A vizinha idosa e ultra reservada, sra. Sliff, parou a meio caminho enquanto saía do
elevador e arqueou uma sobrancelha, olhando para Dalton, boquiaberta.

– Senhora Sliff. – Cass não conseguia decidir entre cair morta ou entregar sua
notificação para desocupar o prédio.
– Querida, se eu tivesse um jovem lindo se oferecendo para bancar a estrela pornô
comigo, você teria de mandar seis bombeiros perigosamente gostosos para arrancar meu
traseiro enrugado do meu apartamento. – A mulher piscou para Dalton e saiu toda
rebolativa.
– Pode ser que o desejo dela de ter os bombeiros seja atendido – murmurou ele,
observando-a ir embora. – Ela vai acabar quebrando o quadril se continuar rebolando
daquele jeito.
Já no elevador e apertando o botão do saguão repetidamente, Cass esticou o braço e
puxou Dalton. Assim que as portas se fecharam, ela desabou contra a parede num ataque
de riso. Já morava ali há quatro anos e não tinha trocado mais do que um olhar amistoso
com a senhora. Uma olhadinha em Dalton e a mulher ficara mais do que disposta a
papear. Cass não conseguia respirar. Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto Dalton
a observava com curiosidade óbvia e diversão indisfarçável.
– Ela é realmente tão ruim assim?
Cass só conseguia soluçar e assentir enquanto limpava as lágrimas.
– Eu estou ferrada. Eu nunca mais vou conseguir olhar para ela de novo sem me
lembrar dessa conversa.
Dalton diminuiu a distância entre eles.
Cass precisou olhar para cima para encará-lo. Algo sombrio e ávido espreitava
naqueles olhos, e a fez estremecer.
– O quê?
Ele passou o polegar no queixo dela.
– Você é tão linda.
A onda de prazer a fez enterrar o rosto no peito dele.
– Obrigada, mas sério mesmo? Foi só a mão boa no jogo de pôquer da cósmica
genética. Eu não tive nada a ver com isso.
Ele segurou o rosto dela e o ergueu.
– Bem. Vou mandar um bilhete de agradecimento aos seus pais.
Uma pontada de mágoa antiga causou uma queimação nos pulmões de Cass.
– Não perca seu tempo. Eles não podem ser incomodados com sutilezas sociais, a
menos que você faça parte do círculo deles.
Deixando a mão cair, Eric a observou.
– E que círculo é esse?
– Podemos falar de outra coisa? – Quis saber ela, fechando os olhos.
– Claro, mas você faz bom uso da sua beleza, Cass. Ninguém é responsável por ela, só
você. – Ele deu um passo para trás, as portas se abriram.
Cass se perguntava se ele já havia usado aquele elogio com qualquer uma de suas
outras clientes. Mas mesmo que tivesse, e daí? Ela não estava buscando compromisso. Ele
estava com ela agora, e a fazia sentir-se bem; isso era tudo o que importava.

Deliberadamente, ela pegou a mão de Dalton e começou a atravessar o saguão. Ninguém
precisava saber que ele era um stripper. E se ninguém soubesse, ninguém poderia dar a
notícia a seus clientes e colegas de trabalho. Seu segredo estava a salvo. E se seu segredo
estava em segurança, então sua reputação também estava. Basicamente isso.
Que bagunça complicada. Cass estava incomodada porque a melhor noite de sua vida
tinha sido com alguém cuja profissão poderia prejudicar sua carreira. E se o pai dela
descobrisse, ele iria fazer um…
– Desculpe-me, senhorita?
Ela parou tão abruptamente que Dalton colidiu contra suas costas, impulsionando-a
alguns passos para frente. Cass sentiu a apreensão revirando-se em seu estômago quando
se virou para encarar a moça da portaria, perturbada ao descobrir que era a mais
fofoqueira do grupo.
– Sim?
– Um mensageiro entregou isto há mais ou menos uma hora. – Ela estendeu o
envelope grande enquanto media Dalton de cima a baixo. – Como foi a festa da senhora
Sivern na noite passada?
– Adorável, obrigada. – Cass soltou a mão de Dalton e se aproximou do balcão para
pegar o envelope. A apreensão se transformou num pavor ácido quando ela conferiu o
endereço do remetente. Jameson & Whitman, LLC. O que quer que seu pai tivesse
enviado, não poderia ser bom. Nunca era. Mas quando ele contratava um mensageiro para
entregar a notícia, isso significava que desejava alguma coisa.
Cass entregou as chaves para Dalton distraidamente, sem tirar os olhos do envelope.
– Você se importaria de trazer o carro?
Ele a observou, seu rosto se transformando num vazio emocional.
– Sem problemas. – Ele pegou as chaves e saiu.
Ela não deixou de notar o incômodo no tom de voz dele, mas isto era algo que não
podia ser discutido. Não agora. Saindo do prédio, Cass afundou no banco mais próximo
e segurou a pontinha do envelope de papel pardo. Cortou o dedo.
– Mas que droga.
Tentando evitar o corte fundo no dedo, ela pescou um único pedaço de papel
timbrado, as mãos trêmulas. Demorou dois segundos para processar a nota manuscrita.
Restaurante Metropolitan, às 20h em ponto.
Vista-se de acordo.
Pauta principal: liberação da APA para o planejamento do Chok Resort
– D. Jameson
– EU ESTOU bem – sussurrou Cass para si, engolindo a emoção pesada entalada em sua
garganta, quase sufocando-a. – Eu estou bem.

Mas era mentira. Como diabos meu pai descobriu sobre a liberação da Agência de Proteção
Ambiental em menos de 24 horas? Não fazia sentido. Não, a menos que ele tivesse alguém
infiltrado na negociação. Mas seria do lado do APA ou… Ela sentiu um aperto no
estômago e, por um segundo, pensou que fosse vomitar. Não. Não seria alguém dentro da
Preservações. De jeito nenhum. Cass não podia aceitar tal possibilidade.
Caçando o celular na bolsa com dedos dormentes, ela discou o número de Gwen.
No meio do terceiro toque, a outra atendeu, a voz carregada de sono.
– Por que você está me ligando tão cedo?
– Eu… Eu… – Cass fechou os olhos e se obrigou a respirar fundo para amaciar os
pulmões que estavam rígidos feito couro cru.
– Cass? – A voz de Gwen ficou aguda de repente. – O que aconteceu? Você está bem?
Ele machucou você?
– O quê? Não. Não, eu estou… – Ela começou a responder “bem” automaticamente,
mas aí teria sido uma mentira, e ela não tolerava mentirosos.
Cobertas farfalharam ao fundo e uma voz grave resmungou em protesto.
– Eu estou indo para aí.
Pigarreando, Cass tentou outra vez:
– Não. Olha, eu estou bem. Eu só precisava ouvir sua voz por um segundo. – Ela
respirou fundo, o cheiro de terra molhada e sempre vivas fazendo cócegas em seu nariz. –
Meu pai me mandou um “convite” para jantar no Metropolitan esta noite. Às 20h em
ponto. Ele conseguiu descobrir que a APA nos liberou.
– Que droga. Como?
– Não faço ideia. Mas vai ser nossa “pauta” de hoje à noite.
– Ele vai tentar, e conseguir, intimidar você no segundo em que vocês estiverem a sós.
– Sim, bem, ele pode mandar ver. Pretendo descobrir quem contou a ele antes que o
projeto seja anunciado publicamente. Ele está enchendo os bolsos certos para obter as
informações certas, e isso desde que ele perdeu a licitação para a exploração do terreno. –
Ela hesitou, mordiscando uma pele solta na unha. – Eu não quero achar que ele está
pagando alguém de dentro da nossa empresa.
Gwen suspirou.
– Nem eu tampouco. Se descobrirmos que o vazamento veio de um dos nossos, vamos
ter que demitir a pessoa.
– Talvez a gente tenha que prestar queixa, Gwen.
– Não precisa ir tão longe, precisa?
– Depende do que meu pai apresentar esta noite. – Uma sombra assomou-se acima
dela e Cass olhou para cima, flagrando Dalton a observá-la.
Ele arqueou uma sobrancelha e meneou a cabeça para o carro.
– Pronta?
Ela sinalizou para ele dar a ela um minutinho, ao mesmo tempo em que se levantava e
caminhava alguns passos.

– Vou te deixar a par da situação. Há grandes chances de eu chegar atrasada à nossa
comemoração no Bathtub Gin.
– Apenas tente chegar lá antes da meia-noite. Eu ouvi a voz do Dalton?
Cass respirou fundo, sorrindo suavemente.
– Sim.
Gwen gritou e se esgoelou para Dave.
– A Cass saiu da seca!
O sorriso de Cass se alargou ainda mais.
– Você não faz ideia.
– Você me deve os detalhes!
Olhando para trás, ela encontrou Dalton recostado em seu carro, ainda a observando.
Um arrepio forte espiralou por sua espinha.
– Mais tarde. Tenho que ir.
Ela desligou antes que Gwen pudesse responder.
Retornando ao pórtico do prédio, Cass amassou o envelope e o convite antes de jogálos no lixo.

Capítulo 7

ERIC SE acomodou no banco do passageiro enquanto Cass desligava o telefone. O que
quer que houvesse no envelope, tinha conseguido aborrecê-la. Não, aborrecer era uma
palavra muito branda. O conteúdo a irritara completamente. Eric estava chateado por ter
sido dispensado da vida dela tão inequivocadamente. Ele não tinha o direito de esperar
que ela o incluísse no assunto, claro, mas ser mandado para aguardar no carro? Aquilo
não foi legal.
Cass sentou-se no banco do motorista e bateu a porta. Em vez de colocar o carro em
marcha, porém, ela ficou mexendo no rádio por um instante antes de finalmente
perguntar:
– Você ainda está com fome?
– Eu comeria alguma coisa, sim.
Eric recebeu apenas um meneio de cabeça em resposta. Cass pôs o carro em marcha e
se afastou do prédio, entrando na Broadway. A chuva tamborilava no teto do carro. O
ritmo dos limpadores de para-brisa aumentava à medida que a chuva ficava mais intensa.
O tráfego estava congestionado, mesmo para uma manhã de sábado. Eles passaram pelo
Pike’s Place e seguiram para o norte em silêncio, até que Eric não aguentou mais.
– Pensei que a gente fosse comer crepes perto do mercado Pike’s Place.
– Sim. – Ela lhe lançou um olhar breve. – Concluí que estou me sentindo um pouco
menos refinada e um pouco mais carnívora do que antes.
– Tudo bem, desembucha. O que havia naquele envelope?
O cinto de segurança entrou em ação quando Cass pisou no freio, diante de uma faixa
de pedestres. Suas mãos estrangularam o volante, retorcendo-se para frente e para trás
com força suficiente para fazer o couro chiar em protesto.
– Foi coisa de família. – Ela levou a mão à testa, um sorriso triste e pouco familiar
incitando sua única covinha. – E por “coisas de família” quero dizer que era um bilhete
idiota do meu pai.
– Parece que você não tem o melhor relacionamento com ele.
– Eu teria que ter algum relacionamento com ele antes de poder classificá-lo como bom
ou ruim. – Suspirando, ela trocou de pista e alongou o pescoço, virando a cabeça para os

lados. – Desculpe. Ele é um assunto delicado. Sempre foi, sempre será.
– Se você quiser falar a respeito, sou todo ouvidos.
– Qual é a pegadinha?
Eric franziu a testa enquanto tentava descobrir para onde ela estava indo.
– Pegadinha?
Desta vez o sorriso de Cass foi muito mais familiar, e então ela estacionou em uma vaga
na rua e desligou o motor.
– Você é incrível na cama, ficou comigo até de manhã e está disposto a conversar. Se
você não revelar uma falha ou duas, vai estragar meu ponto de vista universalmente
negativo sobre a espécie masculina.
Eric bufou.
– Que pessimista.
– Justo.
– O que tem de justo nisso?
– Eu sou uma pessimista. Basta perguntar a Gwen. Em minha defesa, é uma
característica hereditária. – Ela soltou o cabelo e o balançou antes de voltar a prendê-lo
num coque displicente com topete sexy. – Mesmo que isso soe um pouco bobo.
– E você nunca soa boba? – Ele brincou com delicadeza.
A vulnerabilidade no olhar de Cass desapareceu e ela sentou-se.
– Foi comprovado que o bobo pode se provar um fraco, e eu não posso me dar ao
luxo de ser fraca. Não agora.
– É por isso que você jogou o envelope fora?
– Eu faço tudo que posso para garantir que minha família viva a vida dela e eu viva a
minha. Se elas nunca se cruzarem, um tanto melhor.
Havia amargura ali, mas mágoa também. Era parecida com a dele, pau a pau. Juntos,
eles eram tão diferentes, porém tão semelhantes, ambos ansiando por uma coisa: respeito
e aceitação.
Ela piscou, e aquele lado frio que havia se revelado ao máximo desapareceu.
– Você já esteve no Mecca?
– Mecca? – Ele olhou para o edifício turvado pela chuva diante deles a fim de ganhar
um tempinho para se situar. – Já ouvi falar, mas nunca estive lá.
– Sabe, você pode perder seu domicílio em Seattle por nunca ter prestado homenagem
ao Santo Graal dos comensais. – Agarrando o puxador da porta, Cass saiu do carro e
correu para a entrada do restaurante.
Eric foi atrás dela, alcançando-a já sob o pórtico. Ele a tomou nos braços. Os olhos
azuis arregalados o encararam, adoráveis e mais uma vez desprotegidos. Ele a beijou,
movimentando-se suavemente de encontro à fenda dos lábios dela até Cass abri-los para
ele. Ela enredou os dedos no cabelo dele. As línguas colidiram em uma explosão
repentina de calor para a qual Eric não fora preparado. Protegidos da intensidade da
chuva, eles se jogaram nos braços um do outro.

Ele queria conhecê-la, descobrir seu sabor favorito de sorvete, o tipo de pasta de dente
que ela usava e de que lado da cama ela normalmente dormia. Ele queria que ela confiasse
nele, que lhe desse a oportunidade de mostrar a ela que era incrível, única, maravilhosa.
Estimada.
O celular de Eric vibrou no bolso. Ele pensou em atender, mas mudou de ideia.
Fosse o que fosse, podia esperar. Hoje ele era apenas Dalton Reeves, o sujeito que
estava tendo um casinho incrível e sensual com uma mulher incrível e sensual.
O CAFÉ da manhã foi muito tranquilo, descontando o custo de se comer fora. Eles
conversaram, riram e evitaram abordar temas mais pesados enquanto bebericavam um
dos melhores cafés que Eric bebera há tempos, dividindo waffles, bacon, salsicha, ovos e
batatas. O pé de Cass acariciava distraidamente o tornozelo de Eric enquanto ela papeava.
Aquilo o enlouqueceu. Ele só conseguia pensar no esmalte azul que ela usava por baixo
do sapato, casualmente chique. Uma coisa tão insignificante, porém tão eficaz. Ela era
mais do que a soma das primeiras impressões e gentilezas trocadas. Paixão, humor e
lealdade – Cass tinha tudo isto e muito mais.
E, no entanto, o lado pessimista de Eric se perguntava o que ela achava dele, ou pelo
menos da parte minúscula que ele estava escolhendo mostrar a ela.
A ideia em si de revelar mais o deixou atabalhoado e ele acabou derrubando o café.
– Droga! Desculpe.
Cass se afastou da mesa, ao mesmo tempo que pegou um punhado de guardanapos e
começou a limpar o tampo.
– Está tudo bem, sem maiores danos.
Eric sinalizou para o garçom.
O sujeito foi tranquilo, pegou alguns pedaços de pano e juntou os guardanapos
encharcados num prato vazio.
– Acontece o tempo todo, cara.
O celular de Eric vibrou junto ao seu quadril outra vez. Tirando-o do bolso, ele viu
que era seu irmão. Tanto esforço para rolar uma folguinha para Eric Reeves.
– Só um segundo. – Dando meia-volta, ele seguiu para frente da lanchonete.
Seu irmão caçula, Blake, tinha mandado três torpedos. O primeiro dizia “Preciso falar
com você”. Este tinha chegado enquanto ele estava abraçado a Cass na calçada. O segundo
dizia “Quando antes, melhor”. E o terceiro, “É sério, mano”.
Eric buscou o contato do irmão e discou. O telefone tocou várias vezes e então caiu na
caixa postal.
– O que é tão urgente para você encher meu telefone com torpedos e, em seguida, não
atender quando eu ligo, cara? – Com um tom mais leve, ele pediu a Blake que retornasse
o mais depressa possível, e desligou.
A mão macia de alguém deslizou ao redor de sua cintura, provocando-o sob a barra da
camisa. Unhas arranharam ali. A tensão sexual transformou seu desejo em uma chama
que foi lambendo da base da coluna ao topo do crânio.

– Se você não é minha acompanhante, você provavelmente devia cair fora. Ela é
incrivelmente territorial, tem dentes muito afiados e um polegar extra em cada uma das
mãos. Ah, e uma perna de pau perdida num acidente quando ela era pirata. Ela é cruel.
Uma risada suave vibrou nas costas dele.
– Se ela não tiver um tapa-olho e um papagaio, eu posso dar conta.
Ele virou-se para o abraço de Cass e inclinou-se para fitá-la.
– Não sei. Você é muito deliciosa, mas não é tão assustadora assim. Eu aposto nela.
– Eu sou mais assustadora do que pareço – disse ela, o lábio fazendo beicinho
lindamente. – Além disso, ela me parece o tipo de pessoa que deveria ser mantida em
uma coleira. Abandone-a e venha para casa comigo. Eu já paguei a conta.
Os músculos de Eric se contraíram.
– Você não precisava fazer isso.
– Eu só fiz isso porque assim eu poderia ir embora mais rápido com você. – Ela
acariciou o braço dele. – Dalton?
Eric se obrigou a relaxar. O fato de ela ter dado nove pratas num café da manhã em
nome dele não era nada. Ele não podia se dar ao luxo de gastar estas nove pratas agora.
Para encobrir seu desconforto, ele agarrou a mão de Cass e a puxou para a chuva.
Ela riu, saltitando entre as poças ao lado dele.
Eles chegaram ao carro juntos. Ele a tirou da rua e do fluxo mais forte na sarjeta,
colocando-a na calçada com um floreio.
– Você não pode molhar estes pezinhos sensuais.
Afastando o cabelo do rosto, Cass franziu a testa, confusa.
– Pezinhos sensuais?
Ele plantou as mãos nos quadris e encostou o queixo no peito.
– O esmalte azul. É sexy para diabo. – O suspiro intenso dela o fez olhá-la torto. –O
quê?
– É só que… Você notou meus dedos dos pés.
Eric sentiu a nuca corar e se arrepiar de vergonha. Ele desviou o olhar para um ponto
obscuro atrás do ombro de Cass.
– Não é nada de mais, Cass.
– Vamos voltar para o meu apartamento. – O tom de voz rouco o fez olhar para ela
bruscamente.
– Eu preciso buscar algumas roupas secas.
Ela lambeu os lábios enquanto se aproximava e olhou para ele.
– Você não vai precisar delas. Acredite.
E ai dele se não acreditasse. Tomando as chaves do carro dela, Eric a ajudou a entrar
pelo lado do carona e correu para o lado do motorista.
– Um pouco chauvinista da sua parte, não é, supor que o homem é mais capaz ao
volante? – Ela pescou alguns guardanapos no porta-luvas e entregou a Eric para que ele
pudesse secar o rosto.
– Não.

– Então por que isso? – Quis saber ela, semicerrando os olhos.
– É uma questão de segurança.
– Segurança? – Cruzando os braços, ela arqueou uma sobrancelha. – Vá em frente.
– Se eu não mantiver minhas mãos no volante, elas vão ficar em cima de você. A
probabilidade de um acidente aumenta exponencialmente porque você estaria distraída.
Ao me deixar conduzir, na verdade, você estará realizando seu dever cívico ao me obrigar
a me concentrar na estrada.
A risada delicada e feminina dela acariciou todas as células masculinas de Eric.
– Deus sabe que eu não gostaria de ser responsável por um engavetamento.
– A cidade de Seattle e seus moradores agradecem.
Ela balançou a cabeça e acenou distraidamente.
– Para casa, Jarbas.
Ele adentrou no tráfego.
A viagem de volta ao prédio de Cass foi confortavelmente silenciosa, a mente de Eric
tão dominada pela mulher ao seu lado que ele estava quase se esquecendo de todo o
resto. Quando estava com Cass, era fácil fingir que ele tinha encontrado o tipo de sucesso
com o qual havia sonhado durante tanto tempo. Era fácil se imaginar tendo uma vida na
qual ele poderia desejar uma mulher como ela.
Eric acariciou a mão de Cass com o polegar. Tantas oportunidades diante de si. Se ele
ao menos conseguisse ganhar dinheiro suficiente para fechar o fosso social que o separava
daquela mulher, se ao menos pudesse preencher um cheque para pagar os estudos do
irmão sem se preocupar com a possibilidade de virar um borrachudo, se ele conseguisse
ao menos ganhar um salário razoável e pudesse parar de fazer striptease, aí ficaria feliz. E
neste momento, junto de Cass, tudo isto parecia possível.
Apoiando as mãos unidas sobre o console, Eric se divertia com o fato de que, pela
primeira vez em muito tempo, ele não se sentia solitário. Cass estava ali, agora,
afugentando a nuvem escura que o havia encoberto, substituindo-a pelo primeiro sopro
de esperança que surgia para ele no que parecia ser uma eternidade. Mesmo que ela
acabasse por ferrá-lo mais tarde, Eric aproveitaria tudo que pudesse.
CASS LUTAVA contra a vontade crescente de se contorcer a cada sinal de trânsito que os
deixava mais perto de seu apartamento. Ela até podia ter beijado Dalton em público
minutos atrás, mas ninguém os conhecia. Ninguém o conhecia. Eles eram apenas um casal
inócuo se beijando na chuva. Mas, assim que chegasse ao complexo de apartamentos, no
entanto, ela poderia esbarrar em alguém conhecido, alguém para quem precisaria
apresentar Dalton.
A vergonha a fez deslizar um pouco no banco. Pode disfarçar o quanto for, você sabe qual
é o problema. Ele é um stripper. E aquilo a irritava. Não que a profissão dele a
incomodasse, mas sim o fato de ela reagir como estava reagindo. Cass não queria ser essa
pessoa. As portas fechadas, ou em pequenos recônditos onde ninguém a conhecia, ela até
podia fingir que estava tudo bem, fingir que era refinada, elegante e que estava tudo bem.

Mas… E em situações potencialmente sociais? Situações nas quais ela poderia encontrar
colegas ou concorrentes? Ou mesmo – ou principalmente – sua família? “Oi. Este é Dalton
Chase. Somos amantes. Ele é um stripper.”
E, no entanto, era uma preocupação válida. Por mais que odiasse, ela era inteligente o
suficiente para perceber que havia um peso e duas medidas no ramo empresarial; os
acontecimentos da vida social de um homem poderiam soar humilhantes quando
ocorriam com uma mulher.
Ainda assim, suas preocupações faziam-na se sentir mais parecida com pai do que
nunca – mais preocupada com a percepção alheia do que qualquer outra coisa.
E a felicidade?, sussurrou sua consciência. Vale alguma coisa para você?
Esta poderia ser a maior dúvida de todas. Havia milhares de pretextos que ela poderia
sacar para cortar essa coisa com Dalton, mas nenhum deles iria absolvê-la de ser uma
babaca em prol de si mesma. Ela afundou ainda mais no assento.
– Se você se abaixar mais um pouco, seus ombros vão ficar grudados nas suas orelhas.
– Quando Cass não respondeu, Eric arriscou um olhar mais demorado para ela, embora
precisasse prestar atenção no trânsito. – Ei. Qual é o problema?
– Nada. – Saindo da posição chafurdada, Cass desgrudou a blusa molhada do peito e
estremeceu. – Estou pronta para tirar isto.
– Acredite, estou pronto para te ajudar com isso.
Se ele soubesse o que ela estava pensando, não estaria. Ele daria um fora nela. E aí Cass
não poderia culpar a ninguém senão a si mesma pelo sumiço de Eric. Por que ela sempre
complicava as coisas além da conta? Por que não conseguia simplesmente escolher a
felicidade? Afinal de contas, ambos tinham acordado que aquilo era uma coisa de curto
prazo que não exigia análise. Simplesmente existia e só.
Eric entrou na garagem do prédio dela sem dizer palavra.
Cass apertou a mão dele quando assentiu para o manobrista.
– Ele vai estacionar o carro.
Os dedos dele tamborilavam rapidamente no volante enquanto ele olhava pelo parabrisa.
– Sabe, a moça na portaria é a mesma que estava de plantão na noite passada quando eu
entrei.
O estômago de Cass deu uma cambalhota, um movimento digno de campeonato.
Enterrando o punho abaixo do diafragma, ela assentiu.
– É?
– É. Que tal se eu estacionar o carro e entrar por uma porta lateral? Assim ela não vai
ficar bisbilhotando por eu estar circulando por aqui.
Cass sentiu vergonha por seu alívio.
– Se você quiser.
– Seria mais fácil para nós dois. – Ele fez uma pausa, parecendo pensar nas próprias
palavras. – A boate que me contrata pode ficar um pouco irritada por eu estar passando o

fim de semana com uma cliente, e eu não posso me dar a esse luxo. – A voz baixa e
ardente tinha um tom de desespero que Cass não conseguira interpretar muito bem.
Fechando os olhos e respirando fundo, ela enfiou as mãos nos bolsos do suéter.
– Você não pode se dar ao luxo de transformar tudo isto em alguma coisa? O que isso
significa? – Ela o fitou brevemente.
– Significa que eu poderia perder meu emprego. – Saindo do carro, Eric o contornou
para abrir a porta para Cass. Quando se aproximou, enganchou um dedo sob o queixo
dela e o ergueu com cuidado para que ela o encarasse. – Eu preciso desse emprego, Cass.
Não é uma questão de desejo.
E é isso que Cass era – uma questão de desejo. Abraçando a própria cintura, Cass
assentiu.
– Pegue as chaves e entre pela porta lateral. Vou passar pelo saguão.
– Obrigado, Cass. É… Mais fácil para mim desse jeito.
Ela olhou para ele, linda e molhada sob o pórtico.
– Mas você não faz isso com frequência, não é? Tomar o caminho mais fácil?
Ele fez uma careta.
– Mesmo que não pareça relevante, não, eu normalmente acabo com uma carga maior
do que consigo carregar. E eu não sou o titã Atlas.
Ela deu um sorriso de canto de boca.
– Vejo você lá em cima.
– Não demore muito – provocou ele, inclinando-se para lhe dar um beijo breve,
carinhoso.
– Não se preocupe. Eu sou eficiente. As escadas ficam bem ali. – Ela jogou o chaveiro
para ele. – Você vai precisar da chave para entrar se conseguir chegar antes de mim.
Ele riu, voltando-se para a entrada lateral.
– O exercício vai fazer bem para mim.
– Eu consigo superar você.
– Isso é um desafio? – perguntou ele, o rosto iluminado pelo divertimento.
– Considere o desafio lançado. Tenho a honra de desafiá-lo para uma corrida até o
topo.
– Desafio aceito – Dando meia-volta, ele partiu rumo às escadas.
Cass caminhou em direção à entrada principal, passando pelas portas de vidro
gigantescas, e já estava quase do outro lado do saguão quando seu inferno pessoal
chamou:
– Cass?
Todos os pelinhos em seu corpo se eriçaram assim que ela desacelerou até parar e
encarou não apenas a moça da portaria, mas também o sujeito que era o braço direito de
seu pai. Ele estava de pé, alto e ereto, seu terno impecável, e segurava um enorme buquê
de rosas embrulhadas em celofane.
– Marcus – disse ela, inclinando a cabeça.

– Seu pai pediu para você chegar ao jantar às 19h30 em vez de 20h, pois ele teve um
imprevisto.
Cass deixou escapar um suspiro pesado.
– E você precisava entregar o recado pessoalmente? Um simples telefonema teria sido
suficiente.
– Eu queria ver você, Cassidy. – Ele se aproximou, desabotoando o único botão de seu
terno de grife. – Isto é para você, linda. – Ele lhe entregou as flores com uma segurança
serena, muito embora seus olhos castanhos escuros estivessem cheios de pesar. As
sobrancelhas perfeitamente esculpidas se contraíram naquele rosto admiravelmente
bonito, transmitindo a dose ideal de preocupação e arrependimento. Tudo em Marcus
parecia planejado, e isto a irritava. Nem uma única cicatriz. Nem uma única manchinha.
Nem um único defeito. Ele não era de verdade, e, durante o relacionamento de curta
duração deles, Cass aprendera a valorizar a autenticidade. – Eu senti saudade.
– Agradeço por vir trazer o recado, mas você poderia ter me ligado. Pode ter certeza de
que vou chegar no horário para o jantar.
– E quanto ao meu comentário de que senti saudade? – pressionou ele, o tom neutro e
tão parecido com o de seu pai que Cass lutou contra o arrepio que lhe percorreu o
corpo.
– Obrigada pela sensibilidade. – Ela revezava o peso entre os pés, ansiosa para concluir
a conversa. – Tenho certeza de que verei você esta noite.
– Sem dúvida. – Ele se aproximou ainda mais, invadindo o espaço dela quando
estendeu a mão para lhe acariciar a bochecha com as pontas dos dedos. – Fico feliz por
você ter aceitado meu convite.
Ela se afastou.
– Ah, não. Não, não, não. Foi um convite do meu pai, não seu.
– Eu faço parte da pauta desta noite – respondeu ele com seu autocontrole sereno. –
Sete e meia da noite, Cassidy. – Dando meia-volta, Marcus saiu do prédio sem olhar para
trás.
Espelhando o gesto dele, Cass se dirigiu para os elevadores, esquecendo-se
completamente da corrida contra Dalton.

Capítulo 8

ERIC ESTAVA dentro do apartamento de Cass, aguardando que ela passasse pela
funcionária da portaria. O constrangimento lhe queimava a nuca. Ele nunca deixava
ninguém lutar suas batalhas, e não pretendia começar agora. Ele lidaria com a demissão
da boate caso fosse preciso.
Abrindo a porta num arranco, ele flagrou Cass em pé no corredor, a mão erguida para
bater.
– Onde você estava? – perguntou ele, captando os olhos arregalados, a pele pálida e
uma bela grana convertida em rosas aninhadas nos braços dela. – Fazendo compras?
– Não – respondeu ela com uma risadinha amarga. – Lutando contra um pretendente
um tanto grudento. Sente-se melhor?
O ciúme se agitou na barriga dele.
– Ironicamente, não.
Então ela o fitou com olhos tão sombrios que Eric se deu conta de que não tinha
sequer arranhado a superfície da verdadeira personalidade daquela mulher dinâmica. Ele
a tomou nos braços e a doce pressão do enlace esmagou as pétalas das rosas.
– O que aconteceu, gata?
Durante muito tempo, Cass não disse nada. Daí finalmente se manifestou, em voz
baixa:
– É só um cara que trabalha para o meu pai. Acho que ele pensa que faço parte do
pacote de benefícios da empresa.
A piada carregava verdade demais para ser engraçada.
Eric apertou o abraço. Ele estava furioso por não ter estado lá, com muita raiva por
Cass ter precisado se defender sozinha.
– Está meio difícil respirar aqui embaixo, Dalton.
Ele se obrigou a encará-la quando relaxou o abraço.
– Obrigada. – Sacudindo um braço livre, ela passou um dedo sobre o V profundo
entre as sobrancelhas dele. – O que é isto?
– Eu deveria ter estado lá, Cass. Você não deveria ter de lidar com esse tipo de coisa
sozinha. – As palavras saíram engasgadas.

– Não era sua responsabilidade.
– O caramba que não era.
– O que te faz pensar que preciso de você para cuidar dos meus problemas? –
questionou ela, afastando-se dele. – Você não é meu namorado.
O cheiro de rosas se intensificou quando ela se rebelou um pouquinho antes de ele
finalmente soltá-la.
– Isso pode ser verdade, mas eu teria gostado.
– Você estava se saindo tão bem. Não banque o homem das cavernas comigo agora.
– Homem das cavernas?
– Você sabe, me arrastando pelo cabelo por aí, tomando decisões pelo meu bem-estar
e essa porcaria toda. Vivi sozinha durante anos, dei conta de todos os babacas de todos
os tamanhos, formas e cores. Eu já resolvi. Ele pode ser um partido perfeito de acordo
com os padrões da minha família, mas eu não estou interessada.
Lutando para manter o tom brando, Eric encontrou o olhar dela.
– Um “partido perfeito”, o que significa que ele tem dinheiro, prestígio e posição
social, presumo.
– Praticamente isso. – Virando-se, ela tomou o corredor em direção à cozinha. – Vou
colocar estas flores na água.
– Você vai ficar com elas?
– Sim. Não é culpa delas terem sido entregues por um idiota.
Um sentimento estranho queimou dentro de Eric. Ele não estava com ciúmes de um
desconhecido. Por que deveria estar? Ele havia acabado de conhecer Cass e eles tinham se
divertido muito. As coisas estavam sendo ótimas – e casuais. Até o sujeito misterioso
aparecer. Observando o rebolar dela enquanto Cass caminhava pelo corredor num andar
digno da Semana de Moda, ele flexionou os dedos. Queria pôr as mãos nela. Queria beijála. Queria… Cass.
Eric a seguiu silenciosamente. Ela colocou as flores na pia e abriu um armário na
cozinha. Mas em vez de um vaso, pegou um copo e uma garrafa de tequila. Servindo uma
dose com mãos trêmulas, ela derramou o líquido em todo o balcão.
Eric se aproximou e fechou a mão sobre a dela.
– Está um pouco cedo para uma bebida, você não acha?
– Eu nunca faço isso. – Ela o encarou com olhos impossivelmente arregalados. –
Nunca.
– Não comece agora.
A garrafa de tequila foi colocada sobre o granito com um estalo.
– Você está certo. Eu só… Eu tenho que… – Cass engoliu em seco e limpou uma gota
de suor da testa. – Eu nem sei – disse ela com uma risada desesperada. – Ele me
assustou, Dalton.
– Ele machucou você? – Ele lutava contra o impulso de lhe arrancar o nome do sujeito
e matá-lo lentamente. Não era disso que Cass precisava.
– Não. Só me deixou nervosa.

Eric a puxou para seus braços com delicadeza. Ficaram ali, peito com peito, o coração
dela batendo num ritmo selvagem ao mesmo tempo que o dele martelava violentamente
contra a caixa torácica.
Ele queria lhe oferecer palavras doces de conforto, mas o custo de tais palavras era uma
potencial dor de cabeça. Tudo que ele desejava dizer a ela poderia ricochetear
multiplicado por dez. Mas ele poderia oferecer-lhe uma coisa, embora….
Eric puxou o elástico grosso do cabelo dela e deixou que a massa cor de caramelo
caísse ao redor dos ombros. O cabelo dela era seda nas mãos dele enquanto ele passava
os dedos pelos cachos soltos. Agarrando as mechas, ele puxou a cabeça dela para trás e se
divertiu com seu suspiro. A pele macia se rendeu sob as mordiscadas afiadas, embora ele
nunca mordesse com muita força. Mas aquilo não era para ser um jogo. Era para ser uma
ajuda a Cass, para que ela se esquecesse da loucura do momento recente, o jantar
iminente com seu pai e, acima de tudo, para auxiliá-la a suprimir as palavras e gestos do
sujeito misterioso.
Ela se agarrou aos ombros dele, as unhas cavando-o com desespero.
– Por favor – arfou.
Mordiscando e lambendo até o pescoço, Eric contornou a concha da orelha dela com a
ponta da língua.
– Por favor, o quê, Cass?
Virando o queixo para o lado, ela lhe deu acesso completo à estrutura exuberante do
pescoço.
Para o inferno com os conceitos sobre o que o momento era e não era. Ele fechou os
dentes na junção do pescoço e do ombro e a mordeu.
– Dalton – gemeu ela, flácida em seu abraço.
Assim que a pegou, Eric reconheceu que havia vezes em que sua força vinha a calhar.
No entanto, aquela força jamais o fizera sentir-se tão vivo como agora. Uma perna ágil lhe
envolveu a coxa enquanto Cass se movimentava de encontro a ele, esfregando seu sexo
contra o cume duro da ereção. Cada impulso de quadril, cada suspiro, arfar e som de
incentivo os levava cada vez mais ao limite tênue do controle. Os olhos azuis profundos o
encararam sob pálpebras pesadas. Dedos longos e ágeis envolveram o cabelo dele e o
puxaram para mais perto.
Os lábios se juntaram numa adesão brusca. Ele inclinou a boca sobre a de Cass e
mandou ver, engolindo os gemidinhos de prazer. Ela o puxou mais ainda. Daí abriu a
boca para ele, oferecendo a língua para provar a dele. Cass tinha um sabor sutil de calda
de waffle e bacon. As roupas úmidas cheiravam a chuva e amaciante, além de um perfume
que ele já havia reconhecido como tipicamente dela. Os longos cílios se fecharam num
esvoaçar quando o beijo se aprofundou, e Eric abaixou o corpo com a mesma segurança
com que Cass mergulhou em seus braços.
Dedos fortes e ágeis massagearam o pescoço dele, se emaranhando no cabelo. Ela ficou
na pontinha dos pés e puxou Eric para mais perto ainda, encontrando-o com avidez.
Ele a deixou gozar.

Um som delicado e faminto lhe escapou.
A resposta dele foi silenciosa, porém inconfundível. Agarrando-a pela cintura, Eric
girou e a colocou sobre a pia, posicionando-se entre suas pernas. Ele puxou o quadril de
Cass para frente, de modo que ela pairou na beira do balcão. Ela teria de confiar que ele
não a deixaria cair, e ele desejava aquela confiança. Necessitava dela. Muito.
Cass passou as pernas em volta da cintura de Eric e se arqueou para ele. O movimento
ousado pôs o clitóris bem de encontro à ponta do membro rijo.
Eric investiu. A calça legging de Cass se esticava e contraía de encontro à ereção,
criando uma tentação erótica que Eric se viu incapaz de ignorar. As curvas exuberantes
dos quadris dela cabiam em suas mãos, como se ela tivesse sido moldada para ele e
somente ele. Ele a puxou, incentivando-a com beijos quentes e instruções não verbais a
montar no cume duro da ereção até que cada carícia fosse capaz de arrancar um gemido
ávido da garganta dele ou um ronronar de aprovação do peito dela.
Cass se inclinou para trás, tirou o suéter e o sutiã. Com mamilos duros de excitação,
ela sibilou enquanto passava a mão em um dos seios, erguendo-o para a boca de Eric.
Ele sugou, rolando a pequena pérola de carne entre os lábios e pincelando-a com a
ponta da língua.
– Dalton. – Ela agarrou o cabelo dele, arrastando-o para mais perto. – Isso é tão
gostoso.
– As botas. – Ele grudou à boca de Cass e a beijou profundamente antes de recuar.
Segurando o rosto dele, ele a obrigou a se concentrar nele. – Tire.
Arrancá-las foi uma tarefa que durou segundos, e a calça também se foi logo em
seguida.
O cérebro de Eric saiu do ar. Ela estava sem calcinha. Ele sentiu a pressão repentina nos
testículos, a queimadura de prazer se espalhando conforme seu corpo se concentrava no
orgasmo que não lhe seria negado. Não agora. Quando ele passou as mãos sobre a pele
sedosa de Cass e a deitou no granito frio, arrepios irromperam pelos braços dela. Eric
soprava pela barriga nua, deleitando-se com a evidência da excitação dela. Só aquilo já era
uma tentação.
Mergulhando mais abaixo, ele passou a língua ao longo da fenda de seu sexo.
Ela inclinou-se na bancada com um grito rouco, as mãos de Eric tateando para tomá-la
enquanto ele provava as partes mais femininas dela.
Com o membro doendo, Eric não conseguia esperar mais. Ele rolou Cass sobre a ilha,
derrubando a fruteira no chão. Ele lhe daria uma nova. Que inferno, ele lhe daria cinco
fruteiras novas. Mais tarde. Ele precisava possuí-la. Agora.
Puxando-a pelos quadris, ele travou as coxas dela, pousando uma perna de cada lado.
Cass abriu os braços e agarrou as bordas do balcão.
– Cass. – O nome dela foi pouco mais do que uma invocação, um apelo por absolvição
porque ele iria usufruir dela, e muito. Ele a penetrou com uma única investida.
Ela gritou e pressionou o corpo contra o dele, tentando ganhar alavancagem.

Eric não estava disposto a ceder o controle. Não, ele iria levá-la até ao limite com cada
grama de habilidade que possuía e depois lançá-la àquela queda livre maravilhosa. O
ritmo que ele estabeleceu foi implacável. A cada investida, Cass empurrava de volta para
encontrá-lo. O cabelo dela caía solto, e Eric estendeu a mão para afastar os fios do belo
rosto e puxar a cabeça de Cass para trás.
– Tão linda – grunhiu ele.
A iminência do orgasmo corria dentro dele como um pavio seco correndo para um
barril de pólvora. Quando ele chegasse lá, os resultados iam ser espetaculares. Só que ele
não queria chegar ao clímax sem ela. Eric passou a mão livre em volta de Cass e,
encontrando seu clitóris, começou a acariciá-lo no mesmo ritmo com que faziam amor.
Ela contraiu em volta dele em ondas palpitantes, apertando-o feito uma luva
subitamente pequena. Os músculos dela deram início a um monte de espasmos e sugaram
o pênis sem piedade.
Foi o ponto de ruptura.
O orgasmo explodiu dentro dele, mas Eric continuou a penetrá-la, mesmo enquanto se
libertava, seu grito ricocheteando na cozinha. O prazer chegou ao seu máximo e cresceu
outra vez, levando-o mais alto a cada pulsação de alívio antes de se retirar e deixá-lo de
joelhos bambos e reluzente de suor.
Ele se inclinou em cima de Cass, apoiando os braços trêmulos no balcão.
– Minha nossa senhora.
Deslizando um braço em volta da cintura dela, ele caiu no chão da maneira mais
graciosa quanto possível e se recostou nos armários. Ela se aninhou no colo dele, então
Eric a abraçou. Não importava mais o que tinha acontecido hoje, aquele momento entre
eles era maravilhoso.
Era maravilhoso.
TRINTA MINUTOS depois, Cass tomou um banho e estava sentindo-se um pouco mais no
controle. Está bem, não tão “no controle”, já que ela ainda estava em êxtase por causa do
orgasmo incrível que Dalton lhe proporcionara. No entanto, era mais do que apenas
prazer físico. Ela havia se revelado para ele, e ele a compreendera. E por esta razão, ele
precisava ir embora.
O chuveiro foi desligado e Dalton saiu, eliminando qualquer pensamento coerente. Ela
já o tinha visto nu, obviamente, mas havia algo mais no ato de vê-lo de pé em seu
banheiro – as gotas d’água navegando pelos picos e vales do belo torso, o cabelo grudado,
os olhos verdes emoldurados pelos cílios escuros e eriçados – que simplesmente a
deixava sem ar.
Ele esfregou a mão no queixo.
– Preciso fazer a barba.
– Eu te emprestaria minha lâmina, mas ela provavelmente iria rasgar seu rosto, pois
está muito velha. Eu geralmente me depilo com cera.

Aqueles olhos verdes profundos se dilataram enquanto percorriam o corpo de Cass
enrolado na toalha.
– Eu sei.
Algo completamente feminino vibrou na barriga dela.
– Pode me dar uma toalha? – pediu ele.
A vontade de jogar a dela para ele foi quase irresistível, mas Cass sabia que o gesto iria
levar ao sexo. E ela estava cheia de coisas para fazer esta tarde, as quais exigiam roupas –
como se preparar para a maior apresentação de sua vida. Suspirando, ela pegou uma
toalha no cesto perto de seus pés e a jogou para ele.
Eric agarrou a peça e, depois de se secar, a enrolou em volta da cintura.
– Você por acaso não teria uma escova de dentes extra, não é?
Cass procurou em uma das gavetas da penteadeira e pegou um brinde do dentista,
ainda envolvido no plástico celofane. Entregou a ele, dando um sorrisinho.
– É o melhor que posso fazer.
– Perfeito. – Ele abriu o pacotinho, colocou pasta na escova e começou a escovar os
dentes. – O homem misterioso parece um pouco possessivo em relação a você.
– Ele gostaria de ser.
– O relacionamento deu errado?
– “Relacionamento” implica que havia algo entre a gente além da imaginação fértil dele.
– As palavras saíram sucintas, quase frias.
Enxaguando a boca, Eric colocou a escova de dentes ao lado da pia.
– Justo.
O esclarecimento pareceu prudente.
– Você e eu chegamos aos lençóis em tempo recorde, mas esta não é minha velocidade
típica. Ele queria que fosse. Eu recusei. Ele não encarou muito bem.
– Você não me deve uma explicação, Cass.
Ela não queria lhe dever nada, mas também queria que ele a conhecesse melhor,
conhecesse seu verdadeiro eu. Cass já tinha dado a ele mais de um vislumbre da
verdadeira Cassidy Jameson do que jamais havia oferecido a qualquer outro homem, e a
incomodava um pouco ele estar sendo tão despretensioso com o relacionamento deles.
Ela sabia que não deveria esperar nada mais, sabia que era loucura se preparar para se
apaixonar por um homem que não conhecia, mas…
Mas talvez ele não precisasse ir embora.
Uma sensação de absoluta convicção lhe subiu pela espinha. Cass desejava
compreender o que sentia quando Dalton a abraçava, o que era, o que ele incitava em seu
corpo quando faziam amor. Ela queria entendê-lo. Que mal faria se ele ficasse mais um
dia? Tal ideia a empolgou.
Contornando-o, ela pegou a escova de dentes dele e a enfiou no mesmo suporte de
porcelana onde guardava a dela.
Dalton a observou, pensando serenamente. Então sorriu.

– Bem, então tá. – Correndo os dedos pelos cachos úmidos dela, seu olhar vagou
sobre o rosto delicado.
– Tome café da manhã comigo.
– Nós já comemos.
– Amanhã – disse ela, a respiração acelerando enquanto ele acariciava a testa franzida
dela com o polegar. – Tome café comigo amanhã.
Quando Dalton não respondeu, Cass pousou as mãos na cintura dele, o abdômen
esculpido se contraindo.
– Cócegas?
– Você nunca vai conseguir me fazer admitir isto.
Mordendo o lábio, Cass cutucou as laterais da cintura dele.
Dalton gritou e saltou se contorcendo, a toalha escorregando nos quadris, mas sem
cair.
– Que feio, Cass. Vou retaliar.
Exibindo as palmas, ela estendeu as mãos no gesto universal para indicar uma parada.
– Trégua. Tenho de ir para o escritório e resolver algumas coisas nesta tarde, depois
vou jantar com meu pai no Metropolitan. Também tenho uma pequena confraternização
com colegas de trabalho no Bathtub Gin esta noite. Mas depois disso?
Ele pôs a mão na própria nuca e puxou com força suficiente para sentir os músculos
estremecendo de tensão. Respirando fundo, olhou para Cass.
– No Metropolitan, hein?! Deve ser importante, jantar com seu pai.
Ela o encarou, captando as ruguinhas ao redor dos olhos dele e a forma como a boca
foi de exuberante para rígida entre as respirações.
– Não. É só um jantar.
Baixando o braço, ele alongou os músculos do pescoço.
– Mais tarde provavelmente vai ser melhor para mim, de qualquer forma, pois tenho
compromisso esta noite.
– Compromisso. – A palavra dita sem entonação pousou entre eles.
– Sim. Eu tenho de trabalhar hoje à noite.
A vontade de pedir a ele para não ir tropeçou até a pontinha da língua de Cass, mas era
o emprego dele, oras, e ela precisava superar os grilos em relação ao seu ganha-pão.
Lutando para preencher aquele intervalo constrangedor na conversa, ela arqueou uma
sobrancelha e cruzou os braços.
– Bem, graças a Deus é só isso. – Ela brincou. – Por um segundo, tive medo de você
me contar que ia fazer um grande assalto a joias e que eu ia te segurar por mais tempo do
que o normal.
– Bobona. Isso vai ser só na noite de quinta-feira. – Ele diminuiu a distância entre eles
e a puxou para um abraço apertado. A intimidade do momento, ele abraçando-a e ela se
deixando abraçar, deixou Cass sem fôlego, e ela colou o peito no dele.
Relaxando, Cass suspirou.
Ele apertou o abraço ainda mais.

– Você está bem?
– Enquanto a gente não se encaminhar para as mágoas, eu vou ficar bem.
O polegar que a acariciava parou.
– Eu nunca magoaria você, Cass.
– As pessoas magoam umas às outras o tempo todo – murmurou ela, desvencilhandose do abraço e indo até o closet.
Ele a seguiu, parando para se apoiar no batente da porta enquanto Cass escolhia
possíveis trajes para a noite.
– Nem tudo acaba mal.
Ela olhou para trás, lutando para conjurar um sorriso tímido.
– Ah, mas tudo acaba. – Voltando a atenção para as roupas, ela se amaldiçoou
silenciosamente por deixar a pessimista em si vir à tona e ganhar voz.
Mãos quentes pousaram em seus ombros nus e a puxaram para que se apoiasse no
torso sólido.
– Se você quer garantias de que isto não vai acabar, não posso te dar isso. Mas, se você
quer garantias de que eu não vou te magoar intencionalmente, isso eu posso te dar.
– Eu não preciso de garantias, Dalton. – Ela olhou para ele com uma expressão
amigável, mas propositadamente séria. – Agradeço a oferta, mas já sou grandinha o
suficiente para saber que a vida não oferece garantias. O que quer que seja isso entre nós,
vai seguir o seu curso. Nós vamos lidar com o que quer que aconteça.
Com os olhos se arrefecendo um pouco, ele deu um passo para trás.
– Você é sempre assim tão…
– Prática? – Uma sobrancelha arqueada o desafiou silenciosamente a contrariá-la. –
Sim. Eu sou.
Ele cruzou um braço sobre o peito e segurou o ombro oposto.
– Eu não chamaria de “prático”, mas é bom saber de qualquer forma.
Agarrando cegamente o mesmo vestido preto que ela havia descartado na noite
anterior, Cass se inclinou perto dele e começou a mexer em sua gaveta de lingerie.
– Se não é prático, o que é então? – questionou ela, olhando para trás.
Aquelas mãos familiares a carregaram e a rodopiaram, arrancando-lhe a toalha livre
quando ele a puxou para frente. Eles se chocaram, pele com pele, toalhas há muito caídas
no chão. Uma das mãos de Eric pousou na nuca de Cass, enquanto a outra segurou-lhe a
pontinha do queixo para obrigá-la a fitá-lo.
– Olhe para mim.
Ela ergueu o rosto sem resistência, mesmo com o orgulho ferido devido ao comando.
Ele baixou o rosto tão perto do dela que Cass teve dificuldade de se concentrar na boca
de Dalton quando ele falou:
– Não é prático, Cass. É humilhante. Você está arrancando a beleza de descobrirmos
um ao outro. Facilita as coisas para mim no campo da predeterminação.
– Campo da predeterminação?

– Você já resolveu que vou decepcioná-la de alguma forma… Talvez eu já o tenha feito
devido à própria natureza de como nos conhecemos. Mas até que eu realmente estrague
tudo, não anseie por isto tão ansiosamente a ponto de fazer acontecer.
O comentário soou familiar demais para ela. Cass tentou escapar do abraço até Eric
soltá-la.
– Você soa como um psicólogo, não um sujeito bonitão.
Ele ficou sério.
– Eu não sabia que você colocava ambos sob uma estima tão discrepante.
– Eu não faço isso.
Dalton bufou.
– Deixe para lá, Cass. – Ele pegou sua calça ainda úmida, vestindo-a, e depois secando
o cabelo com a toalha. – Você pode se surpreender se souber que um dos meus
melhores amigos também é um sujeito bonitão e, ironicamente, ele acabou de terminar
seu Ph.D. em psicologia. – Ele enfiou os braços nas mangas da camisa e depois a passou
pela cabeça. – Ser um stripper não faz de mim um estúpido.
Ela parou com o vestido frente ao corpo.
– Eu nunca disse isso.
– Não?
– Dalton… – Com a pulsação acelerada, ela deu um passo até ele. – Não vá embora.
Não assim.
Ele franziu a testa e olhou para ela.
– Assim como?
– Com raiva.
– Eu estou com raiva. – Ele a observou cuidadosamente, uma profusão de emoções
percorrendo seu rosto. – Mas isso não significa que acabou. – Aproximando-se, ele a
tomou nos braços. – Não acabou, Cass. Longe disso. No entanto, eu preciso ir.
– Venha comigo para o Bathtub Gin esta noite.
– Eu não posso.
A rejeição ao convite, entregue tão rapidamente, a incomodou. Mas, ao mesmo tempo,
o convite tinha sido impulsivo e perigoso demais.
Algo no rosto de Cass deve ter delatado a batalha que ela travava internamente, a luta
muito pessoal para encontrar o equilíbrio com Dalton sem se expor demais. Ele apoiou
um lado do quadril na cômoda e puxou Cass, apoiando o queixo no alto da cabeça dela.
– Eu não posso – repetiu ele. – Eu realmente tenho que trabalhar. – Antes que ela
pudesse dizer qualquer coisa, ele pressionou os lábios nos dela, o beijo breve, porém
intenso. – A oferta para o café da manhã ainda está de pé?
Ela estava tateando, sem saber se as coisas estavam terminando em um momento ou
ficando mais sérias no seguinte. Dalton era um balaio de sinais misturados, que chamava
a atenção dela por sua negatividade num minuto e preparava-se para abandoná-la no
seguinte, e agora…
– Café da manhã?

– A primeira refeição do dia…? – O sorriso dele foi malicioso. – A menos que a gente
repita os eventos da noite passada. Daí vai ser um brunch.
Um sorriso floresceu contra a vontade dela.
– Você é insaciável.
– Certo. Eu fiz tudo sozinho.
– Eu sou uma dama.
– Na sala de reuniões, sem dúvida. Mas entre quatro paredes? – Ele a beijou outra vez,
mordiscando-lhe os lábios.
Ela se abriu para ele com um suspiro involuntário.
O beijo se incorporou à tensão, o gosto dele misturando-se ao sabor fresco e familiar
de seu creme dental. Os lábios dele eram delicados, porém exigentes. Quando ele se
afastou, os dois estavam ofegantes.
– Entre quatro paredes, você é perfeita.
– Isso é só porque você nunca me viu numa sala de reuniões.
Ele riu, abraçou-a e se dirigiu para a porta do quarto.
– Vou deixar meu número de celular grudado na porta da sua geladeira. Se você estiver
livre antes de 1h, dê um pulinho na boate. Caso contrário, me ligue e a gente se encontra.
Tá?
A agitação no estômago de Cass lhe dizia que havia apenas uma resposta satisfatória:
– Vejo você hoje à noite.

Capítulo 9

A REVISÃO esmerada da apresentação para o projeto da Soberana Desenvolvimentos
tomara cada tiquinho das nove horas em que Cass se alocara no escritório. Ela revisou
mais de uma vez os levantamentos geográficos, a avaliação de impacto ambiental e a
viabilidade da zona de conservação natural que o resort iria patrocinar, recalculando a
inclinação estimada pós-construção a fim de garantir que tudo estivesse certo, e a coisa
toda levou tempo.
Ao fim, porém, ela soube que a Preservações estava pronta. O proprietário da Soberana
estaria presente na reunião e Cass estava um pouco preocupada com isso. Ela tinha
ouvido falar que ele era um cara durão no quesito economia de custos, mas as soluções
que ela e sua equipe tinham proposto eram as mais acertadas. Talvez não as mais baratas,
mas a Agência de Proteção Ambiental endossara como as melhores opções. E com o
resort estando em Lake Washington, a solução certa iria expandir o desenvolvimento com
grupos ambientais locais.
Enrolando os últimos esquemas, ela os enfiou no tubo de papelão e o colocou ao lado
dos outros em sua mesa de desenho. Estava tudo pronto para segunda-feira. Cass poderia
folgar no dia seguinte e ficar com Dalton.
Uma musiquinha digital soou. Pegando a bolsa, ela fuçou até encontrar o celular,
verificando então a mensagem de texto.
O jantar foi adiantado para 19h, mesmo local. Marcus.
Olhando para o relógio, Cass percebeu que não seria capaz de chegar às 19h. Seu pai
detestava atrasos. Ao mudar os planos para o jantar, ele tornara impossível para ela
chegar a tempo.
– Babaca – murmurou ela, jogando o celular na bolsa e lutando contra a vontade de
correr para a porta. Não importava o que fizesse, ela ia se atrasar de qualquer jeito. Seu
pai tinha armado para ela falhar, tirando seu equilíbrio antes mesmo de ela chegar ao
restaurante.

A raiva surfou pelas ondas de náusea que lhe coroavam o estômago. Isso era tão típico
dele. Ele não conseguia simplesmente dizer a ela o que queria. Não, tinha de criar uma
situação na qual a mesa de jantar se transformasse numa sala de reuniões e nada fosse o
que parecia. Todos os comentários iriam ostentar insinuações e todas as respostas
abrigariam repercussões.
A porta da garagem bateu atrás dela, quebrando o silêncio do estacionamento vazio
enquanto ela caminhava até o carro, o estalar dos saltos altos afiados soando alto no
ambiente de pé direito baixo.
Nada sobre esta noite parecia muito promissor. Pelo menos Dalton estaria lá no final.
Muito embora as circunstâncias do encontro deles fosse mais um campo minado.
Convidá-lo ao Bathtub Gin só iria incitar fofocas, e ir ao clube de striptease estava fora de
questão.
Talvez Cass pudesse convidá-lo a encontrá-la em seu apartamento…. Levando os dedos
aos lábios, ela sorriu. Ela passara o dia todo – e falhara – tentando não pensar no beijo,
no gosto, na língua dele. Um arrepio a percorreu e ela esfregou uma coxa na outra. Cara,
que língua. Ele tinha sido incrível, o amante mais minucioso e atencioso que ela já havia
experimentado.
E havia mais naquilo tudo do que um casinho de uma noite, do que uma aventura
casual. Ele fora muito eficiente para com ela. Revelara-se compassivo, mas não frouxo;
generoso, mas não arbitrário. Ele conseguira decifrá-la, tomando um atalho para a fonte
de sua ansiedade e dando-lhe segurança. Mas de que modo ele soubera o que dizer, o que
fazer, como aliviar as preocupações dela, ainda era um mistério. Ninguém, ninguém, a
decifrava tão bem, exceto Gwen, e a amiga levara anos para aperfeiçoar tal arte.
Uma névoa suave caiu, ficando densa o suficiente para exigir o uso constante dos
limpadores de para-brisa quando Cass chegou ao estacionamento do restaurante.
Aguardando na fila por um manobrista, Cass pegou seu pequeno kit de maquiagem,
passando um tiquinho de pó e retocando o batom. Aquilo teria de servir.
Um incômodo a apunhalou nas têmporas quando viu Marcus saindo das portas
dianteiras para recebê-la. Ultimamente, aonde o pai dela ia, Marcus ia atrás. Alto e
incontestavelmente bonito de uma forma refinada e endinheirada, Cass tinha de admitir
que ele era um colírio para os olhos. Mas isso não queria dizer que ela desejava passar
suas manhãs acordando para encontrar aquele rosto. Quanto antes ele aceitasse tal fato,
melhor.
O sorriso sonolento de Dalton passou pela mente dela. Ele se revelara tão sexual e
bruto, até mesmo primitivo, quando acordara naquela manhã. Cass mordeu o lábio.
Xingando baixinho, passou um dedo nos dentes para limpar o batom recém-retocado.
Marcus disse algo para o supervisor do manobrista, entregando-lhe discretamente
algumas notas de dinheiro, daí apontou para o veículo de Cass. O sujeito assentiu e foi até
ela. Vários outros motoristas se viraram, irritados, para ver o que estava acontecendo,
para saber quem era a mulher digna de merecer atenção tão imediata. Um sujeito chegou a
baixar o vidro de sua janela e dizer algo grosseiro ao manobrista. O jovem assentiu e

respondeu, mas ainda assim ignorou os três carros à frente de Cass para ajudá-la a sair de
seu carro, deixando então um tíquete de vaga no banco do motorista.
A mão firme de alguém pousou na cintura dela, puxando-a para um corpo igualmente
firme.
– Você está maravilhosa.
Fechando os olhos, ela levou um momento para se situar.
– Por favor, tire a mão do meu quadril, Marcus.
– Não precisa ser tão fria, Cass. Estou simplesmente guiando você até o restaurante.
Vou te levar para onde você quiser ir – murmurou ele, injetando as palavras com uma
sexualidade sugestiva que reverberou na pele de Cass.
– Você se refere a este prédio grande, bem iluminado e movimentado bem na minha
frente? Tenho relativa certeza de que eu sou capaz de encontrá-lo sozinha, obrigada. – As
palavras dela ganharam um calor proporcional à frieza da reação dele.
– Você certamente não se mostrou avessa a ter mãos masculinas em cima de você mais
cedo.
Ela se afastou do alcance dele e se virou para encará-lo.
– Perdão?
– Eu vi você com ele, você sabe. A vista era ótima do saguão. – Ele a fitou brevemente.
– Mas por que você mandaria um homem subir pelas escadas laterais em vez de deixá-lo
passar pela entrada principal com você? Vergonha dele?
Uma fúria, tanto por ter sido espionada quando pelo conteúdo da declaração, a fez
explodir.
– Aquilo não é da sua conta. Aprenda a aceitar um não como resposta. – Tomada pela
raiva, Cass deu meia-volta e seguiu para a entrada do restaurante.
Marcus a acompanhou.
– Você pegou chuva e estava com olhos brilhantes e lábios inchados. Não banque a
contestadora comigo, Cassidy. – Ele pareceu se recompor assim que abriu a porta e
gesticulou para Cass entrar. – Seu pai está aguardando. Depois de você.
Ela quase saltou para longe, colocando distância suficiente entre eles para que Marcus
não conseguisse tocá-la sem que ficassem numa posição esquisita. Com o coração na
garganta, ela queria fugir. Ela queria estapeá-lo. Queria destruí-lo verbalmente. Mas não
podia fazer nada disso. Só lhe restava então meio caminhar, meio correr em direção às
portas da frente, e daí entrar, assim seria menos provável que Marcus colocasse as mãos
nela outra vez.
Um funcionário pegou seu casaco e lhes entregou mais um tíquete. Enfiando-o dentro
da bolsa, Cass parou diante do maître.
– Mesa de David Jameson.
Marcus a segurou pelo cotovelo e eles contornaram o pódio juntos.
– Nós já nos acomodamos. Por aqui, srta. Jameson.
Mais uma coisa para me tirar dos eixos. Ela permitiu que Marcus a guiasse em direção a
uma mesa tranquila nos fundos, mas puxou o braço para sentar-se na cadeira que ele

havia puxado para ela. Seu pai não se deu ao trabalho de levantar.
David Jameson pegou o bourbon que era sua marca registrada e bebeu um gole
generoso, fitando Cass por sobre a borda do copo.
– Você está atrasada.
No último segundo, ela silenciou a ânsia de se desculpar. Em vez disso, soltou:
– Você tornou impossível para mim fazer de outro jeito.
– Eu te incentivo a ser melhor, a prever as coisas. O que você faz, ou deixa de fazer, é
responsabilidade sua. Não minha.
Um fio de mágoa se enredou pelo tecido de suas emoções, criando malignamente um
buraco em sua raiva injustificada. Cass se agarrou àquela raiva, porém, recusando-se a
ceder. Era isso que seu pai queria, que ela reagisse, e ela não ia lhe dar tal satisfação.
Abrindo o guardanapo com brusquidão e colocando-o no colo antes que o garçom
pudesse auxiliá-la, ela olhou para o outro lado da mesa.
– Você me ensinou a aceitar grandes responsabilidades.
Ele fez uma pausa, o copo a meio caminho dos lábios, daí aguardou.
Cass deu de ombros.
– E a força necessária para isto foi o que garantiu minha resistência para aguentar toda
a decepção que você empilha em cima de mim constantemente.
Os olhos de David Jameson brilharam perigosamente.
Preparando-se, Cass aguardou.
David desviou o olhar quando o garçom apareceu e perguntou a Cass o que ela gostaria
de beber.
– Cerveja Michelob Light, na garrafa – respondeu, dando uma olhadela ao pai que o
desafiava a comentar sua escolha “comum”.
Ele não disse uma palavra.
Até o garçom se afastar.
Inclinando-se para frente, ele colocou o copo na mesa com a mesma precisão calculada
com a qual parecia fazer tudo. Tudo, exceto amar a filha. Antebraços na mesa, ele
entrelaçou os dedos.
– Eu sei que seu pequeno empreendimento de engenharia recebeu aprovação da
Agência de Proteção Ambiental para construir o Chok Resort. – Ele piscou devagar. –
Conte-me sobre suas soluções de escoamento e estimativas de custos para a
implementação.
O garçom voltou e colocou a bebida diante de Cass. Ele perguntou se gostariam de
fazer os pedidos para o jantar, mas ela o deteve.
– Você poderia nos dar alguns minutos? Eu sequer tive tempo de olhar o cardápio.
– Claro. – Com um meneio de cabeça para os homens, o garçom os deixou.
Voltando sua atenção para o pai, Cass obrigou suas mãos a permanecerem abertas e
leves em seu colo. Nenhum dos dois homens precisava saber que o estresse passeava
sinuosamente dentro dela. Seu pai, em particular, presumiria que estava sendo capaz de

afetá-la. É claro que ele presumiria isto. E estaria certo. Mas ela se recusava a lhe dar
provas de seu poder. Ele que vá para o inferno.
– Você está me pedindo para compartilhar informações confidenciais? – Ela tomou um
gole de sua cerveja.
– Não é confidencial. Você é da família. Você tem a obrigação de fazê-lo – respondeu
ele com voz tão baixa que Cass se viu obrigada a se inclinar para frente a fim de ouvi-lo.
– Eu tenho a obrigação de atender aos interesses do meu cliente, e é do interesse dele
que eu mantenha a confidencialidade das informações. Eu não devo nada à família. – A
veemência com que ela pronunciou a última parte da frase a pegou desprevenida. Cass
nunca havia expressado tal sentimento. Ah, ela já havia pensado aquilo, definitivamente
acreditava naquilo, mas nunca havia verbalizado.
Seu pai espalmou as mãos sobre a mesa e se inclinou para frente, a voz ganhando o
tom duro que ele usava para intimidar seus concorrentes. Que azar o dele Cass já estar
acostumada àquilo, afinal ela havia crescido ouvindo aquele mesmo tom.
– Escute aqui, Cassidy Jameson. Nesta manhã, recebi informações de que a empresa de
desenvolvimento está passando por problemas financeiros. Isso significa que tenho a
oportunidade de assumir o controle do projeto. Estamos falando de um salário de sete
dígitos, Cassidy. Para a família. Posso garantir a entrada de tantos novos projetos para sua
empresinha de engenharia que você vai precisar dobrar a equipe para dar conta.
Ela tirou o guardanapo do colo, afastando-se da mesa e se pondo de pé. Estava
arquejando
– Você está querendo me pagar para obter informações.
Seu pai também ficou de pé, e Marcus o imitou.
– Eu estou me oferecendo para pagar mais do que a concorrência a fim de garantir que
o projeto vá para a empreiteira mais competente. Nada mais.
– Não. Você está me subornando. Pinte como quiser, mas o que você está fazendo é
antiético e ilegal. – Ela atirou o guardanapo na mesa. – Eu não trabalho assim, sr.
Jameson, e nem a Preservações.
Ele arqueou uma sobrancelha para ela.
– Sempre tão ingênua, mesmo quando confrontada com fatos irrefutáveis. Mas sua
empresa trabalha desse jeito, sim.
Com o estômago entrando em queda livre, Cass entendeu o que ele estava dizendo: as
informações sobre a aprovação da APA tinham vindo de um espião de dentro de sua
empresa. A bile queimava sua garganta, obrigando-a a engolir convulsivamente.
– Não é ingênuo, é apenas decepcionante, mas este sentimento não muda minha
resposta. Você não vai receber a informação que deseja, nem de mim, nem de qualquer
pessoa em minha folha de pagamento. – Esforçando-se para pegar casualmente os tíquetes
do estacionamento e da chapelaria, ela enfiou a bolsa debaixo do braço. – Agora, se você
me der licença, tenho outros compromissos.
– Não fuja disso, Cassidy – disse Marcus, seu tom de voz baixo.

– Nunca pense que você pode me dizer o que fazer. – Ela encaixou a cadeira embaixo
da mesa. – Nunca mais se aproxime de mim. Nenhum de vocês. – Caminhando com a
famosa precisão dos Jameson, ela virou-se e seguiu para a entrada do restaurante,
ignorando o pedido suave de Marcus para que parasse.
As mãos de Cass tremiam quando ela recebeu o casaco. Tremiam quando ela deu uma
gorjeta ao manobrista. Tremiam quando ela agarrou o volante do carro. E ainda estavam
tremendo quando ela chegou ao Bathtub Gin para a confraternização da empresa.
E tinha a sensação de que suas mãos não iam parar de tremer até ela cair nos braços de
Dalton outra vez.
ERIC SE cortou fazendo a barba. Duas vezes. E furioso como estava, ele teve sorte por não
ter cortado a garganta. Seu irmão finalmente retornara a ligação… Enquanto estava no
ônibus, voltando para casa. Daí explicou que não era elegível para se rematricular na
faculdade até que sua taxa de matrícula estivesse quitada com recursos certificados.
Recursos que Eric não detinha no momento.
Ele se cortou de novo.
– Continue assim e você vai entrar no palco com a cara de quem foi barbeado pelo
Sweeney Todd – murmurou ele, dando um último golpe com a lâmina.
Dando batidinhas nos cortes, ele se limpou antes de pegar uma calça jeans e uma
camisa de rugby, vestindo as calças, mas jogando a camisa em cima da cama. Não havia
necessidade de sangrar todo o colarinho.
Cass tinha um compromisso no Bathtub Gin esta noite. Ele se perguntava se ela iria
aparecer na boate depois. Tal pensamento o deixou um pouco enjoado. Não havia
vergonha em fazer o que ele fazia para ganhar a vida, mas Eric não queria que ela o visse
dançando no palco ou servindo mesas depois. Era um universo muito distante de um
jantar no Metropolitan. Caminhando pelo quarto, ele deixou a mente vagar enquanto
aguardava a cessão do sangramento da ferida mais profunda no rosto. O que ela está
fazendo? Que tipo de lingerie ela vai usar hoje? Será que ela está pensando em mim? Na gente?
O último pensamento o fez rir alto.
– Estou me transformando no estereótipo da mulher nesse relacionamento. – Esta
palavra, relacionamento, ainda fazia o seu estômago se contorcer preguiçosamente,
revirando-se numa torção impossível, como se fosse um membro da trupe dos
contorcionistas da Mongólia.
Ele nunca tinha se amarrado a uma mulher. Nunca. Até agora. Cass o fizera mudar,
enlouquecendo-o da melhor forma possível, e ele desejava receber muito mais dela e com
ela. Mas, com dois empregos e o futuro de seu irmão em jogo, Eric não podia bancar a
distração por muito tempo mais. Eles haviam concordado em manter a relação casual, e
assim seria, era assim que tinha que ser.
Apoiando-se em sua cômoda, ele olhou no espelho e retrucou:
– Concentre-se, cara. Concentre-se.
– Você está falando sozinho?

Eric fechou a boca e encontrou o reflexo de Blake no espelho da cômoda. Seu irmão
estava sem camisa e se recostou na porta, os braços cruzados sobre um torso
admiravelmente modelado.
– Você andou malhando.
Blake arqueou uma sobrancelha e bufou.
– Bem, sim. De que outro jeito eu poderia competir com você?
Aquietando-se, Eric nem sequer piscou quando perguntou:
– Do que você está falando? – A única resposta que veio foi um dar de ombros
desconfortável da parte de Blake, então Eric pressionou. – Estou falando sério, Blake. Em
quê você está competindo comigo?
– Tanto Faz. Esqueça que eu disse alguma coisa. Foi só um comentário estúpido. – Ele
se afastou do batente da porta, o olhar baixo.
– Pare aí. – O comando na voz de Eric foi inegável.
Blake parou e olhou para trás, o rosto mal-humorado.
– O quê é?
– Responda-me, Blake. Você não pode soltar algo assim e simplesmente sair. – Ele
cruzou os braços e abriu os pés, erguendo o queixo apenas o suficiente para fitar seu
irmão caçula. Era sua posição clássica de diretor de empresa, aquela que geralmente lhe
levava ao que queria ou aonde desejava chegar.
– Você é sempre tão responsável, controlado e tal. Você ganha um dinheirão tirando a
roupa. A mulherada cai matando em você todas as noites, sendo que você pode escolher a
que quiser. Você tem este serviço de dia que também rende uma grana. É que… Você tem
tudo no esquema enquando eu fico por aí, sentado na sala de aula me perguntando o que
diabos vou fazer da vida. Eu não sei para onde ir ou o que fazer, mas aí olho para você
e… – Ele parou, os olhos arregalados.
– Parece que você andou segurando isto por um tempinho. Por que não conclui seu
raciocínio…? – incentivou Eric suavemente. Quando o olhar arregalado de Blake se
desviou, Eric relaxou e enfiou as mãos nos bolsos. – E o quê, Blake?
– Eu quero o que você tem. – Ele fechou os olhos e suspirou. – Tudo.
Eric queria gargalhar e gritar, abraçar o irmão e chacoalhar o garoto que enxergava
apenas o que Eric queria que ele enxergasse. Respirando fundo várias vezes, ele se
concentrou em Blake.
– Olhe para mim, cara. – pediu Eric. Blake hesitou. – Eu não estou de sacanagem. Olhe
para mim.
Ele ergueu o olhar para Eric, a complacência quase desafiadora.
Eric sorriu.
– Você é mais parecido comigo do que imagina. – Ele cerrou os punhos para conter a
vontade de passar os dedos pelo cabelo, o que acabaria por bagunçá-lo. Olhando para o
relógio, Eric lutou para não estremecer. Ele ia se atrasar se aquela conversa franca
demorasse mais do que cinco minutos, e pela sua experiência, essas coisas sempre
levavam muito mais tempo. Mas era seu irmãozinho ali. Se precisasse, ele ia falar até o sol

nascer. Nada era mais importante. A imagem de Cass adentrou sua mente e o assustou,
mas Eric a afastou. Respirando fundo, ele disse: – Blake, o que você enxerga é apenas
superficial.
– Isso não é verdade. Eu sei o que rola com você – interrompeu Blake.
– Eu não quis dizer o contrário, não é? – Eric se aproximou do irmão e sentiu o
abismo de anos e responsabilidades entre eles, as duas coisas que os tornavam tão
diferentes. Blake ainda tinha a opção de sonhar grande. Eric precisava agir grande. Ponto.
Um grãozinho de ressentimento que ele acreditara ter se dissipado há muito, de repente,
assentou-se em seus pulmões e deixou seu peito desconfortavelmente apertado.
Agarrando a nuca de Blake, Eric pressionou suavemente. – Blake, eu me mato de
trabalhar, tiro a roupa por gorjetas de um e cinco pratas e sacudo minha bunda para
mulheres quatro noites por semana. Não tem glamour nenhum nisso. O trabalho é duro,
exige tanto fisicamente quanto emocionalmente. Essas mulheres… – Ele tentava encontrar
a melhor maneira de colocar – Elas querem a ilusão, não a realidade. Você não entende?
Elas não querem a mim. Elas querem o homem que pensam que Dalton Chase é.
O coração dele quase parou. Não é isso que Cass quer? Não é isso que dei a ela? Inferno, ele
sequer revelara a ela seu nome verdadeiro.
Balançando a cabeça com veemência, ele deixou escapar um suspiro.
– Eu daria qualquer coisa para erguer a empresa e ganhar o suficiente para que
pudéssemos sobreviver confortavelmente com a renda, mas isso pode demorar um
pouco. Diabo, pode inclusive não acontecer. – Baixando a mão, Eric encostou a testa no
batente da porta. – Só… Não inveje o que você não entende completamente.
– Por que você nunca me disse como as coisas eram difíceis? – A pergunta serena de
Blake carregava um tom acusatório.
Eric virou a cabeça para o lado para enfrentar o irmão quase olho no olho.
– Porque eu queria que você tivesse a oportunidade que me foi roubada quando papai
e mamãe morreram.
Blake engoliu em seco, então fez a única pergunta que Eric não queria responder:
– Qual oportunidade?
– A opção de escolher, cara. De escolher o que você quer ser, quando, como e onde.
Eu quero isso para você. Eu quero que seja colocado diante de você feito um cardápio,
assim você só vai precisar apontar e dizer “Isto. É isto que eu quero”. E aí você corre atrás.
Blake ficou sério.
– E quanto a você? E quanto ao que você quer? Você não pediu para ser responsável
por mim quando eles morreram. Você não pediu pela responsabilidade de me sustentar
ao longo da faculdade e essa porcaria toda.
Eric se afastou do batente devagar, o peito tão apertado que ele mal conseguia respirar.
– Não, eu não pedi por esta responsabilidade, mas você é meu irmão. Eu quero o
melhor para você. Nada abaixo disso. E vou fazer o que for preciso para garantir que você
tenha.
Desta vez, Blake encontrou o olhar de Eric, firme e seguro.

– Você devia ter sido honesto comigo sobre o lance financeiro, Eric. Posso fazer
algumas coisas para ajudar. A coisa toda não tem a ver só com você. Estamos falando da
minha vida também… Eu deveria poder assumir pelo menos metade da responsabilidade
por ela.
Eric deu uma risada explosiva e balançou a cabeça.
– Está bem. Vou ser mais transparente com as finanças.
– Não só isso. – Blake não desviou o olhar. – Você precisa me contar quando a gente
estiver em apuros. Quando eu posso ajudar. Tenho 22 anos. Eu dou conta de encarar a
verdade.
– Entendi.
– Então confie em mim.
A franqueza na afirmação de Blake golpeou Eric com força suficiente para fazê-lo dar
um passo para trás. Disfarçando, ele virou-se e pegou sua camisa na cama.
– Eric?
– É justo assim. – Com as mãos trêmulas, Eric vestiu a camisa. – Prometa-me uma
coisa.
– O quê?
– Apenas prometa.
– Não até eu ouvir o que é.
Eric olhou para trás, sorrindo.
– Você é sempre tão cético assim?
– Eu cresci com você. Eu conheço suas jogadas, então sim, eu sou cético.
Eric sorriu, embora fosse a última reação que esperava ter.
– Nunca trabalhe fazendo striptease.
– Não vai rolar, mano.
Eric quase engasgou.
– Estou falando sério, Blake.
– Eu também. Eu estava pensando em experimentar. Se eu não gostar, sempre posso
fazer outra coisa, mas este é o dinheiro rápido do qual precisamos.
Eric vestiu a jaqueta de couro. Respirando fundo, encarou Blake.
– Espere alguns dias. Deixe-me ver se o acordo com a Soberana vai dar em alguma
coisa.
– Marquei um teste para amanhã às 14h com o Levi.
– Você já telefonou para ele?
– Eu acordei o sujeito. O cara é meio mal-humorado de manhã, hein?
– Que eufemismo. Está bem, só me prometa que você…
– Sem promessas, Eric – interrompeu Blake. – Você não pediu minha permissão
quando começou a tirar a roupa.
– Era uma situação totalmente diferente. Eu não quero que seu currículo acabe com
algo que o impeça de conseguir o emprego que realmente deseja.
Blake deu de ombros.

– Talvez eu goste de fazer isso. Nunca se sabe.
Eric abriu a boca para responder, então desistiu. O que ele poderia dizer? Que possível
argumentação poderia utilizar com um garoto bonito de 22 anos que provavelmente ia
gostar de fazer striptease?
Alongando os ombros, ele pegou o celular na cômoda e passou por Blake.
– Lembre-se de usar camisinha – murmurou.
– Eu nem comecei a trabalhar ainda.
– Eu estava me referindo ao teste.
Blake empalideceu.
– As mulheres chegam cedo para pegar os dançarinos – disse Eric, rindo.
– Oh! Achei que você quisesse dizer que…
– Não. Levi pratica a heterossexualidade como um fanático. Ele fica louvando alguém
todas as noites, religiosamente.
Blake sorriu.
– Meu emprego ideal.
Eric balançou a cabeça, saindo do quarto e seguindo para a porta da frente.
Parte dele morria diante da ideia de ver Blake desistindo da oportunidade de sonhar
grande em troca de um retorno imediato, de curto prazo. Às vezes, o sonho maior valia
muito mais do que a realidade imediata – algo que ele precisava manter em mente no que
dizia respeito a Cass. Sim, ia ser mais fácil para os dois se ele rompesse tudo hoje à noite.

Capítulo 10

ERIC PASSOU pela cortina do palco depois de sua última apresentação, suado e exausto.
Pegando uma toalha, ele enxugou a testa e apoiou um ombro na parede, ainda tentando
descobrir como cancelar o encontro com Cass.
– Ei, cara. Você está bem? – Justin, um de seus melhores amigos, lhe deu um tapinha
no ombro. – Você passou a noite toda fora do ar.
Eric olhou para o dinheiro enfiado em sua sunguinha.
– Achei que tivesse me saído bem.
– Você sempre se sai bem com a multidão. Eu quis dizer aqui, na vida real. Precisa de
ajuda para resolver alguma coisa?
Balançando a cabeça, Eric se afastou da parede.
– Talvez mais tarde. Eu preciso tomar banho e cair fora daqui.
Justin semicerrou os olhos.
– Se você tem algum outro lugar a ir num sábado à noite, com a casa tão cheia, então
tem mulher na jogada.
– E daí?
– E daí que você tem sido praticamente um celibatário nos últimos quatro anos. – Foi
a vez de Justin se encostar na parede e bloquear a saída de Eric. – Eu quero detalhes.
– Não tenho muitos para dar. Eu saí com a mulher que me contratou para a festa
particular. – Lembranças da noite deles, da manhã seguinte e da experiência na pia da
cozinha encheram a mente de Eric com imagens vívidas da pele macia e branquinha, do
cabelo exuberante, das pernas longas…
– Cara, você está sorrindo. – Justin riu. – Ela deve ser especial já que você vai encontrála de novo.
Eric deu de ombros, estranhamente desconfortável.
– Ela é muito legal.
Levi, outro melhor amigo de Eric e supervisor do clube, parou no corredor.
– Sobre o quê as mocinhas estão conversando?
Eric bufou.
– Cabelo, maquiagem, cólicas…

– Sexo. – Justin meneou a cabeça para Eric. – Nosso menino aqui finalmente está
exercendo seu charme questionável e começando a ficar um pouco recreativo, uma
coisa…!
– Ei. – Ele bateu no ombro de Justin. – E é… – O quê? Mais do que isso? Pigarreando, ele
virou a cabeça, alongando os músculos do pescoço.
Quando Eric não disse nada, Levi ergueu as sobrancelhas em surpresa.
– É para valer, não é?
– Não faço ideia do que você está falando – respondeu Eric, forçando a barra e
passando pelos dois.
A mão de Levi agarrou o braço dele, impedindo-o de sair.
– Ei.
– Solte, Levi.
O outro apertou o braço de Eric.
– Eu só queria dizer que estou feliz por você estar se divertindo um pouco. Só isso.
Se divertindo um pouco. Ele não fazia ideia de como explicar que era mais do que
diversão, sendo que não era. Não podia ser. E, mesmo assim, Eric não fora capaz de
parar de pensar em Cass durante a noite inteirinha. Sempre que uma mulher o tocava, ele
sentia-se mal. Eric não queria as mãos de qualquer uma em cima dele, mas sim as de
Cass, e aquilo o apavorava. Menos de 24 horas juntos e ele já estava viciado nela, e não
tinha certeza se era forte o suficiente para quebrar o hábito.
Pigarreando outra vez, ele ergueu os olhos, os lábios se contraindo.
– Obrigado. Agora tirem as patinhas antes que eu comece a me perguntar se vocês estão
dando em cima de mim.
– Você não faz meu tipo nem um pouco. – Levi piscou para ele e saiu, deixando Eric
rindo.
Ainda encostado na parede, Justin ficou observando Eric atentamente.
Flagrar o olhar do outro homem fixado em si fez sua pele pinicar de constrangimento.
– O que foi?
– O que mais está rolando?
– O fato de você ser psicólogo me irrita muito. Você sabe disso, não sabe?
Justin deu de ombros preguiçosamente.
– Mais alguns meses e eu vou ter meu registro para provar isso. Considere esta uma
consulta gratuita. O que está acontecendo?
Eric finalmente balançou a cabeça e respirou fundo.
– Bem. Eu conversei com Blake hoje. A universidade não vai permitir que ele se
matricule até eu pagar as taxas atrasadas. Ele está insistindo em conseguir um emprego
para ajudar.
– Parece-me um bom plano.
Eric se eriçou.
– Ah, é? Para quem?

– Blake é seu irmãozinho, mas cara, ele não é criança mais. Ele tem 22 anos. Você
precisa deixá-lo tomar algumas decisões, lidar com as consequências.
O estômago de Eric deu uma cambalhota, feito um artista do Cirque du Soleil.
– Eu não quero que ele cometa os mesmos erros que eu cometi. – Ele olhou em volta
e, abaixando a cabeça, passou as mãos pelo cabelo. – Eu não quero que ele acabe aqui,
mas Levi vai entrevistá-lo amanhã. Eu quero o melhor para ele – disse, as palavras tão
baixinhas que quase foram engolidas pela música de fundo, pelo espaço aberto e pelos
gritos femininos de aprovação. – Não é problema eu fazer, mas essa vida não é para ele.
Ele é… – Eric não conseguiu concluir a frase.
Justin o fez:
– Ele é melhor do que isso, certo?
Eric empinou o queixo.
– Você gostaria de ver suas irmãs fazendo striptease?
– Não sou muito fã de pensar nelas sem roupa, cara. Na minha cabeça, elas usam
camadas e camadas de roupas. Apenas… Não pise nesse terreno – Ele se contorceu num
calafrio.
– Não é diferente em relação a mim e Blake. Ele acha que essa vida é glamourosa, que
só tem bebidas, festas e mulheres gatas.
Justin bufou.
– Pode ser.
– Mas ele está para concluir um curso numa universidade de primeira. Isso não é algo
do qual ele precise no currículo.
– Talvez não, mas olha só… Isto não tem a ver com ele. Tem a ver com você. Você está
com medo de o mundo descobrir que o dançarino de fino trato, Dalton Chase, na
verdade, é Eric Reeves, magnata em formação do ramo imobiliário. Você está obcecado
em manter suas identidades separadas porque morre de vergonha de fazer striptease para
sobreviver. Está tudo na sua cabeça, Eric. E provavelmente é parte do motivo pelo qual
você está tão conflituoso em relação a essa mulher.
Eric não teria ficado mais incapacitado nem se Justin tivesse lhe dado um soco na
garganta. Ele ficou totalmente sem ar.
– Isso não é verdade.
– Mesmo? Então você contou a ela sobre a Soberana? Revelou seu nome verdadeiro?
Convidou-a para vir à boate?
– Não… Eu não posso arriscar.
– Arriscar o quê? Que alguém goste verdadeiramente de todas as coisas que você faz? –
Batendo no ombro de Eric, Justin se virou para o palco onde o mestre de cerimônias
começava a concentração para seu número. – Se você não sabe qual é a dessa mulher, levea ao The Countertop. Minha mãe será capaz de avaliá-la. Agora, se vocês me dão licença,
preciso rebolar minha máquina de dinheiro e garantir meu salário. – Olhando para trás,
ele sorriu. – E você precisa tomar uma decisão.

Eric ficou olhando para Justin enquanto este desaparecia, com vergonha de admitir que
o amigo estava certo. Ele estivera prestes a afastar Cass antes que ela se aproximasse
demais. Mas daí, novamente, ela também não tinha se mostrado exatamente ávida para
convidá-lo a adentrar em sua vida. Mas será que ele dera tal chance a ela? Tentara conhecêla? Seu irmão lhe pedira um voto de confiança; talvez ele devesse dar a mesma chance a
Cass. E iria começar indo até o Bathtub Gin para encontrá-la.
A CONFRATERNIZAÇÃO estava sendo um sucesso total e os funcionários de Cass
estavam se divertindo à beça no bar. Algumas das mulheres presentes também haviam
comparecido à festa de despedida de solteira na noite anterior. Cass sorriu com
benevolência e as evitou.
No fundinho de sua mente, estava a noção persistente de que alguém a havia traído
dando informações ao seu pai. Analisando a multidão com a maior naturalidade possível,
ela avaliou cada um. Confiava em todo mundo ali. A ideia de que qualquer um deles
pudesse ser um traidor em potencial a deixava nauseada. Em vez disso, acabou por
transformar uma suposta noite de festa em algo estressante.
E ela não precisava de estresse extra. A coisa toda com Dalton, que deveria ter sido
pura diversão, repentinamente havia se tornado complicada.
Seu desentendimento com ele naquela manhã fora secundário, mas a deixara abalada.
Ele foi embora logo depois, mas não do jeito com o qual ela estava acostumada a ver os
homens saírem. Ele se revelara frustrado, porém feliz; irritado, porém sorrindo. Como
Cass seria capaz de categorizar tais emoções opostas em uma pessoa quando não era
capar de fazê-lo nem em relação a si mesma? Ela deu um suspiro profundo, que veio
carregado de frustração e de uma boa quantidade de gin.
Ela ia precisar chamar um táxi esta noite. Não tinha planejado beber, mas todos
acabaram fazendo brindes e discursos que variaram de hilários a sinceros. O grupo tinha
trabalhado tão duro, sendo assim, Cass terminou virando um copo de bebida sempre
que alguém fazia a mesma coisa, afinal ela fora o centro das atenções durante os discursos
dos colegas, todos em busca da validação de que a Preservações, de que eles, iam
prosperar.
Ambos iam ficar bem. Mas tais discursos e brindes também significavam que seriam
necessários mais táxis além do dela. Cass ia falar com Gwen para certificar-se de que ela ia
ajudar a coordenar isso com os atendentes do bar.
Vasculhando o ambiente em busca de sua sócia, Cass não ficou surpresa ao encontrá-la
num abraço fumegante com o noivo. Um segundo suspiro lhe escapou, dessa vez muito
mais profundo, enquanto Cass se pôs a observá-los apenas por tempo suficiente para
sentir-se um pouco voyeur. O calor lhe subiu pelo pescoço, escaldando suas bochechas e
a deixando mais calorenta do que o ambiente prometia.
Mas não foi a visão dos dois que causou aquilo. O que a fez corar, ofegar, foi a visão
do homem que tinha acabado de entrar pelas portas duplas.
Dalton Chase.

Ela permaneceu sentada e imóvel enquanto ele adentrava. Quando seus olhares se
encontraram e ele começou a seguir em direção a ela, as palmas de Cass começaram a
suar. Seu coração bateu de forma ainda mais violenta, mais errática. Os ruídos ao fundo
desapareceram até ela ficar superciente dele. Só dele.
Dalton parou à mesa em meia-lua, em frente à baia dela.
– Lembrei que você comentou que estaria aqui.
Uma de suas funcionárias, a qual também tinha estado na boate na noite anterior,
depois da festa de despedida de solteira, fez um sinal de joinha e piscou.
Cass lutava para não estremecer. Ela não devia explicações a ninguém sobre as coisas –
e pessoas – que faziam parte de sua vida. Mas a mulher tinha tanto potencial quanto
qualquer outra pessoa ali para ser o espião de seu pai. O fato de aquela funcionária, sua
funcionária, poder informar algo muito íntimo e potencialmente prejudicial à sua carreira
ao implacável David Jameson a afligiu. Olhando entre Dalton e a mulher, Cass articulou
alguma coisa, mas as palavras que desejava dizer, bem como aquelas que ela precisava
dizer, ficaram presas na garganta
Dalton respirou fundo e enfiou os polegares nos bolsos da calça de brim.
– Você não parece exatamente satisfeita por eu ter vindo.
O olhar de Cass se voltou para Dalton a tempo de registrar a contração dos cantos dos
olhos e da boca dele, um incômodo aparente devido à rejeição. Ela sentiu a culpa revirar
seu estômago. Ou talvez fosse decepção – consigo mesma.
Ela balançou a cabeça, o único jeito com que conseguiu se comunicar no momento.
Agarrando seu gin com suco, ela bebeu um gole enorme. O álcool lhe pinicou o nariz e
fez seus olhos lacrimejarem, mas ela não se importou. Aquilo também serviu para
desbloquear sua garganta.
– Eu só… Estou surpresa por ver você. Pensei que você tivesse que trabalhar até tarde
– arquejou ela, soando como uma velha que fumava três maços de cigarro por dia.
Contraindo o corpo, ele a observou atentamente, claramente escolhendo as palavras
com cuidado.
– Resolvi sair mais cedo.
A hora era essa. Ou ela dava um rumo para o que haviam iniciado ou estragava tudo
tentando esconder o envolvimento entre eles. Sua visão se suavizou. Pensamentos com
Marcus preencheram a mente de Cass, juntamente às exigências e revelações de seu pai,
ambos se enredando pelas lembranças da noite até formarem um emaranhado de tristeza
e autodepreciação. Ela sentiu o franzir da própria testa e dos lábios.
– Eu vou embora, Cass. Não tem problema. – Ele se virou para a porta, os
movimentos robóticos, o rosto uma máscara de indiferença.
– Fique! – Cass quase gritou, tropeçando baia afora. Várias pessoas olharam para eles.
Ela ignorou. Aquilo não tinha a ver com eles. Agarrando e puxando o braço de Dalton,
ela o obrigou a parar e encará-la.
A expressão dele ainda era neutra, os olhos, vazios.
– Ficar? Que tal se eu me sentar e talvez rolar para você?

As palavras ditas sem emoção foram navalhas afiadas e a cortaram.
– Isso não é justo – Cass conseguiu dizer. – Você me pegou desprevenida.
– Achei que a visita de seu amante seria uma surpresa bem-vinda. – Ele contraiu os
lábios e empalideceu visivelmente. – Mas talvez não. – Afastando-se da mão dela, seguiu
para a porta com mais propósito.
– Você é uma surpresa bem-vinda. – As palavras suaves o fizeram parar de repente, e
ela ficou tão grata por isso. O grupo da Preservações tinha se silenciado, a única
intromissão vinha da música abafada dos alto-falantes e do tilintar de copos atrás do
balcão. Cass sabia que os olhares de todos de sua equipe estavam em cima deles. Não
importava. Nada importava naquele momento, além do homem que ela desejava e da dor
que causara nele. Engolindo em seco, Cass fez a única coisa na qual conseguira pensar
para se redimir. – Desculpe. Uma visita surpresa do… – Ela hesitou apenas brevemente –
Do meu amante me pegou desprevenida, mas quer saber? Estou feliz em te ver, Dalton.
Várias vozes murmuraram ao fundo. Cass ignorou todas. Proclamar o que ele era para
ela, chamá-lo pelo nome, era o melhor que podia lhe oferecer.
Ele virou a cabeça para o lado, oferecendo-lhe o perfil.
– Quer sair daqui, Cass?
– Sim.
– Encontre-me no estacionamento.
– Dê-me cinco minutos.
– Contando a partir de agora. – Ele caminhou até a porta e saiu, sem parar, sem olhar
para os lados.
Cass foi até sua baia, pegou seus pertences e seguiu para o balcão para acertar os
detalhes para que vários táxis fossem chamados. Eles asseguraram que fechariam a conta
dentro de uma hora e, com a ajuda de Gwen, começariam a mandar o pessoal para casa.
Isso a deixou livre para fazer o que precisava, para descobrir exatamente onde Dalton se
encaixava em sua vida.
Com uma respiração revigorante e a mente um pouco enevoada pelo gin, Cass saiu do
bar.
O AR estranhamente seco lhe roubou o ar dos pulmões quando ela saiu. Mas, em
seguida, braços fortes a tomaram num abraço apertado e lábios firmes pousaram nos dela
com uma insistência sensual. Era evidente que a paixão entre eles não tinha atingido seu
valor máximo. As línguas duelavam e os dentes colidiam enquanto as bocas guerreavam
rumo a uma supremacia que ninguém poderia vencer. Ao desejá-lo tão ferozmente como
ela desejava, significava que Cass não iria se render, recuar ou receber o desejo dele
discretamente. Não, ela tanto ofereceria quanto receberia naquela arena. Se a noite anterior
não havia ensinado isto a ele, então Dalton não era tão brilhante quanto Cass lhe
creditava.
Ele apertou o abraço, aniquilando qualquer distância entre os corpos. Mãos exigentes
se enfiavam no cabelo dela, arrancando os grampos até as mechas caírem sobre os

ombros. Ele puxou a cabeça de Cass para trás e seus olhos verdes perfuraram os dela,
sensuais e famintos.
– Senti saudade – murmurou ele, a respiração condensando no ar frio.
– E eu estava achando que este era seu jeito de dizer adeus.
O sorriso dele expôs covinhas profundas.
– Um adeus seria contraproducente para o que eu planejei para esta noite.
Ela arqueou as sobrancelhas.
– Planejou?
– A menos que você esteja enrolada. – Ele hesitou. – Não literalmente, perceba. O que
eu quis dizer é, se você não tiver planos, eu gostaria de levá-la para sair.
– Já passou da meia-noite, Dalton.
– Eu sei. Eu só… – Ele a soltou e deu um passo para trás, passando as mãos no
cabelo. – Eu estava tentando pensar num jeito de tornar a noite um pouco mais…
Especial. Talvez eu queira te conhecer melhor.
– Conhecer melhor?
Ele olhou para cima, olhos semicerrados.
– Sim.
– Não entendo.
Ele enfiou as mãos nos bolsos, os ombros se projetando.
– Não há muito a se “conhecer”, não é?
– Depende. – Ela cruzou os braços, arrepiada de repente.
Ele tirou a jaqueta de couro e cobriu os ombros dela antes que Cass pudesse protestar.
– Por que é tão difícil de acreditar que estou interessado em você fora do quarto?
– Eu nunca tive um casinho de uma noite que não foi embora logo depois, Dalton. – A
confissão foi incômoda e Cass se virou.
– Você teve tantos assim?
– Bem, não, mas…
– Que bom. – Braços fortes a apertaram e Cass se aconchegou. Dalton respirou fundo
e lhe beijou no topo da cabeça. – Você já esteve no The Countertop?
– Eu não sei exatamente o que é.
– É um restaurante. Você escolheu um lugar para o café da manhã. Achei que seria
legal eu escolher um para um lanchinho da meia-noite. Eles fazem uma torta de matar. Aí,
depois, a gente pode ir para o meu apartamento e assistir a um filme.
– Um… Filme.
– Não fique tão surpresa. Pode ser uma comédia romântica com final deturpado ou
um filme deturpado com um final deturpado. Você escolhe.
Ela gargalhou, efervescente e leve, e inclinou o rosto para o dele.
– Obviamente você tem sexo no cérebro, sr. Chase. – Alguma coisa sombria passou
nos olhos dele, tão rapidamente que Cass não teve certeza se foi apenas fruto de sua
imaginação na penumbra do estacionamento. Ela pôs a mão no rosto dele. – Você está
bem?

Dalton segurou o pulso dela e lhe beijou na palma da mão.
– Eu tenho você no meu cérebro, srta. Wheeler. Como eu disse, quero passar um
tempo com você. Eu gostaria de começar lhe comprando uma fatia de torta antes de fingir
que a ideia mais inocente na minha cabeça tem a ver com nos aconchegarmos no sofá.
Então? Eu quero acordar com você de novo. Este não é um casinho de uma noite mais.
O coração dela pareceu ceder ainda mais, ficando perigosamente perto de cruzar os
limites que separavam a luxúria do gostar e o gostar do… Do que quer que houvesse do
outro lado.
O NÍVEL de barulho no restaurante estava baixo à 1h. Talheres tilintavam nas bandejas.
Vozes dos funcionários do turno retumbavam baixinho junto à música country que saía
da jukebox. O chiar do bacon fritando deixou Eric com água na boca – quase tanto quanto
a mulher ao seu lado deixava. Quase, mas não tanto.
Eric guiou Cass até uma baia e sentou-se de frente para ela. Por uma fração de segundo,
ele cogitara ficar ao lado dela para que pudesse continuar a tocá-la, mas resistiu. Ele não
queria sufocá-la.
Ela olhou ao redor, curiosa.
– Como você encontrou este lugar?
– A mãe de um bom amigo trabalha aqui. Venho desde que eu era adolescente e filava
boia na casa dele sempre que dava. – Ele balançou a cabeça e sorriu. – Ela nunca me
expulsou.
– Por que ela o faria?
Lembranças de épocas difíceis e de vacas magras surgiram. Ele ficou tão perdido depois
que seus pais morreram, vagando por aí, imprudente e mais do que um pouco
descontrolado. A mãe de Justin, Darcy, o convidava para jantar e acabara por lhe dar um
lar, interrompendo sua espiral descendente com a graça e a compaixão intercaladas com
um grande amor. Ela acompanhara a vida dele desde então. Eric sempre passava na casa
dela, tanto para visitá-la quanto para ver Justin, que ainda morava lá. Não importava o
quanto as coisas estivessem apertadas, ela sempre o acolhia, mesmo quando precisava
racionar o pouco que tinha em favor da própria família.
– Dalton?
A emoção o deixou com um nó na garganta, tornando difícil respirar e mais ainda
engolir. Ele tossiu e balançou a cabeça.
– Só um segundo. – Tentando não sair aos tropeços, ele se levantou e foi até o balcão.
Seus olhos quase saltaram quando Darcy apareceu.
O rosto se iluminou com felicidade genuína.
– Er…
– Dalton – disse ele em tom baixo e urgente. – Só esta noite, Darcy. Por favor.
Semicerrando os olhos, ela fitou a mulher que ele tinha deixado na baia.
– Existe um bom motivo para você não revelar seu nome verdadeiro à sua
acompanhante? Seu primeiro nome?

Ele puxou o colarinho.
– Ela me conheceu como Dalton e eu não quero… – Ele precisava desta noite para
descobrir se poderia confiar plenamente em Cass, se poderia compartilhar sua outra vida,
todos os aspectos de sua vida com ela. A conversa na qual ele contaria sua identidade a ela
teria de ser abordada com cuidado. Deixar Darcy soltar seu primeiro nome para Cass não
era bem o que ele estava esperando.
O olhar perspicaz de Darcy o fez sentir-se completamente decifrado, e a sensação não
era nada boa.
– Você vai contar a verdade a ela? – A pergunta de Darcy pairou perto demais de uma
exigência. – Ninguém merece ouvir mentiras… – Ela ergueu as sobrancelhas. – Dalton.
Ele encolheu os ombros.
– Eu não estou me passando por outra pessoa.
– Se isso fosse verdade, querido, você não precisaria mentir sobre quem realmente é. –
Ela acariciou o rosto dele e sacou o bloco de pedidos. – Você quer pedir agora ou devo ir
até a mesa?
– Venha conhecê-la.
Darcy inclinou a cabeça, avaliando-o.
– Ela deve ser especial.
– Ela é.
– Tudo bem então.
Ele foi inundado de afeto. Inclinou-se sobre o balcão e deu um beijo no rosto de
Darcy, o que lhe valeu um riso surpreso e uma palmadinha com o bloco de pedidos.
– Você está muito atrevido hoje.
– Só estou… – Ele arregalou os olhos. Ia dizer “feliz”. Estivera bem ali, na pontinha da
língua, e ele quase dissera.
Darcy exibiu um olhar caloroso. Ela sabia. De algum modo, ela sabia.
– Estou feliz por você, querido. E vou estar mais ainda quando você contar a verdade a
ela.
– Em breve – prometeu ele, recuando em direção à baia.
Sentando-se outra vez, ele estendeu o braço e tocou as mãos entrelaçadas de Cass.
– Esta é a mãe do meu amigo. Eu gostaria que você a conhecesse.
O olhar de Cass se voltou ao dele.
– Tudo bem.
Darcy colocou dois copos de água diante deles e sorriu, aguardando claramente para
ser apresentada.
A boca de Eric estava tão árida que ele poderia muito bem ter recorrido a um
programa social de combate à seca. Ele bebeu um gole de água e pigarreou.
– Darcy Maxwell, apresento-lhe Cass Wheeler. Cass, Darcy é mãe de um dos meus
amigos mais próximos e a melhor cozinheira do mundo.
Darcy acariciou a cabeça de Eric e, em seguida, apertou-lhe o pescoço.
Afeto ou aviso? Ele não tinha certeza.

– Prazer em conhecer, Cass.
– O prazer é meu, sra. Maxwell.
– Ah, não, querida. Apenas Darcy. Já deixei de ser a esposa de alguém há mais de uma
década.
Eric captou as lembranças sombrias que flutuaram pelos olhos de Darcy. O desejo de
abraçá-la e protegê-la foi tão excessivo quanto a impossibilidade de fazê-lo. Darcy não
permitiria que ninguém fosse salvá-la.
O sorriso de Cass foi suave, compassivo.
– Desculpe se toquei num ponto doloroso. Por favor, me perdoe.
Com as mãos apertadas no colo, Eric só podia olhar. Ela viu a dor de Darcy também.
Que mulher observadora. E mesmo sendo uma completa desconhecida, Cass tinha
encontrado as palavras certas, curtas e simples para oferecer suas condolências.
A mulher mais velha tocou no ombro de Cass.
– Obrigada, Cass. O preço do amor às vezes é alto, mas prefiro ter amado meu marido
por todos esses anos a nunca ter amado ninguém.
Aquilo foi o máximo que Eric já tinha ouvido Darcy mencionar sobre o marido, e a
saudade na voz dela fez o coração dele doer.
– É um sentimento bonito, Darcy. Invejo você por ter lembranças tão preciosas que
nem mesmo o tempo e o luto podem apagar.
Darcy apertou o ombro de Cass e fungou, pegando um guardanapo do portaguardanapos para enxugar os olhos úmidos.
– Olhem só para mim. Dezesseis anos e ainda fico chorosa. É só que… Esta é a coisa
mais linda e perspicaz que alguém já me disse.
– Por favor, não chore. – Cass pegou mais um guardanapo e o entregou à mulher, com
um sorriso genuíno. – Tenho canais lacrimais muito solidários, bem como uma
reputação profissional de ser uma bruxa de coração gelado. Os dois não podem coexistir,
então, por favor, sem lágrimas.
Darcy revezou olhares entre Eric e Cass.
– Ninguém que chora por uma desconhecida poderia ter um coração frio, Cass. Que a
verdade sobre quem você é te beneficie.
Eric captou a indireta e a recebeu com a maior graciosidade possível. A qual,
infelizmente, não era muita. Mas ele havia levado Cass ao restaurante para saber a opinião
de Darcy a respeito dela, opinião esta que estava bem clara. Isso o fazia sentir-se melhor,
até mesmo validado em seu desejo de confiar a verdade a ela. Mas esta conversa ficaria
para mais tarde. Agora? Agora era hora de um pouco de diversão.
– Está com fome, Cass? Tudo que está na torre da confeitaria foi criado por Darcy, e
cada iguaria é capaz de fazer você cometer crimes por mais um bocado. – Ela riu e Eric
ficou sem fôlego.
A risada de Cass desapareceu, até que ela estava olhando para ele com uma reserva
serena.
Ele segurou a mão dela, levando-a aos lábios para um beijo delicado.

– O que acha de torta de creme de chocolate? É uma experiência divina.
– De repente me deu vontade de rezar.
Ele sorriu.
– Torta de creme de chocolate para a princesa, então. – A mão dela estremeceu na dele
e Eric a fitou cuidadosamente. – Tudo bem?
– É só empolgação por causa da torta.
Ele tinha perdido alguma coisa, mas não fazia a menor ideia do que era.
Darcy arqueou uma sobrancelha.
– Fatia ou torta inteira?
– A torta inteira, para viagem – disse ele em voz baixa. Esta noite seria pura sedução e,
caramba, ele nunca seria capaz de exibir seus talentos na frente da mulher que considerava
uma segunda mãe.
A fome, do tipo que Eric queria incitar, queimava nos olhos de Cass.
O celular dele tocou. Dentre todos os momentos no mundo…
Largando a mão de Cass, pegou o aparelho e verificou o número, reconhecendo-o
imediatamente.
– Desculpe. É do meu emprego diurno. Só um segundo. – Desbloqueando a tela, ele
atendeu. – Ei, Dan. Por que você está ligando no meio da noite, camarada?
A voz de seu diretor financeiro vibrava com energia.
– Achei que você ia gostar de saber que a Agência de Proteção Ambiental aprovou a
proposta dos engenheiros ambientais para o Chok Resort.
O estômago de Eric entrou em queda livre.
– Você está de sacanagem. Como diabos você descobriu?
– Sabe o Jason da contabilidade?
– Sim?
– A irmã dele está namorando um cara que trabalha no departamento de topografia
deles.
– E você confia na informação?
– Pedi ao Jason para ligar para a irmã dele e confirmar. Mas a notícia é ruim, Eric.
A queda livre atingiu a velocidade terminal.
– Não doure a pílula.
– Não vou dourar, não posso. – Dan respirou fundo. – Está aprovado, mas o projeto
está acima do orçamento.
– Quanto acima? – disse Eric, engasgado.
– Não tenho números concretos, apenas estimativas. Mas é coisa de um milhão a mais.
Ele sentiu vontade de vomitar. Engolindo a bile, obrigou-se a relaxar o aperto no
telefone.
– E você está me contando isso no meio da noite porque…
– Porque eu acabei de descobrir e queria que você soubesse. – Dan bufou. – Ah, não é
nada disso. Eu só queria dividir a tristeza. Não faço ideia de onde vamos tirar o dinheiro,

Eric. Estamos devendo uma grana para os investidores e a banca não vai desembolsar
mais dinheiro. Estaremos ferrados se não resolvermos isso.
– Mantenha isso entre a gente – advertiu Eric, a voz baixa, firme e controlada. – Não
repita isto a ninguém. Jameson vai estar nos rondando como o chacal desgraçado que é, à
espera de uma chance de roubar este projeto. Eu preciso desse negócio, Dan. Precisamos
desse negócio. Se não conseguirmos o financiamento, estaremos…
– Dalton? – Darcy pousou a mão no braço dele. – Você está bem, querido?
Ele olhou para ela.
– Estou bem.
– Por acaso ela acabou de te chamar de Dalton? – perguntou Dan.
O pânico o atingiu, obrigando-o a cavar mais uma mentira.
– É uma velha amiga da família. Ela me chama pelo meu nome do meio quando estou
em apuros. Vamos discutir isso na segunda-feira de manhã, cedinho. Obrigado por me
manter a par.
Desligando, ele se voltou para a mesa e flagrou Cass observando-o, testa franzida.
Sentou-se em frente a ela e, com as mãos tremendo um pouco, bebeu um gole d’água.
– Desculpe por isso.
– Está tudo bem?
– Houve um problemão no emprego diurno. Mas tudo vai se resolver.
– Deve ser importante para você ter atendido uma ligação no meio da noite. O que você
faz durante o dia?
Eric fez uma pausa antes de colocar seu copo na mesa com cuidado. Era hora de
praticar o que ele pregava.
– Sou empresário. Estou tentando erguer um negócio. Tem um projeto no qual estou
apostando. Parece que ganhei a licitação e o direito de seguir em frente com ele, mas
existem complicações que esperávamos evitar. Dan, o cara que me ligou, é meu diretor
financeiro. Ele achou melhor me avisar logo que nossa reunião esta semana vai ser uma
desgraça.
– Você tem funcionários dedicados, afinal estão trabalhando no meio da noite.
– Sim. Eu tenho sorte. – Ou não. Não, se ele pensasse no dinheiro que precisava
garantir para manter o negócio à tona. Ele engoliu em seco.
– Você vai precisar resolver isso agora?
Ele levantou a cabeça.
– Não. Não há nada que eu possa fazer até segunda-feira. Esta noite é nossa.
– Nossa, hein? E o que nós somos então, Dalton?
– Somos uma possibilidade com uma variável desconhecida feita para dar emoção.
– Eu amo variáveis desconhecidas.
– Que conveniente. Eu também. – Ele entrelaçou os dedos aos dela, o gesto tão natural
que Eric não teve certeza do que fazer a partir dele. A pele de Cass era macia feito uma
pétala. O jeito como o cabelo dela caía solto e volumoso o fazia querer enterrar as mãos

neles e beijá-la novamente. Eric conhecia o gosto daquela pele sob as roupas que ela
apresentava ao mundo, e queria senti-la em sua língua outra vez, toda feminina e macia.
– Deixe-me colocar esta torta numa caixa – murmurou Darcy, afastando-se da mesa.
O calor queimou as bochechas de Cass.
– Por que eu tenho a impressão de que você está me despindo na sua cabeça?
Ele beliscou os nozinhos dos dedos dela.
– Porque estou mesmo.
A mão dela se contraiu, então relaxou.
– É justo.
– Justo como? – O sorriso de Eric foi imediato quando as peças se encaixaram. – A
menos que você esteja fazendo o mesmo.
– Dê ao homem o que importa… Ou uma torta – sussurrou ela, a voz tão sensual
quanto o pecado movido a sexo.
A luxúria fez um buraco do tamanho de uma bola de demolição na fina camada de
autocontrole de Eric. Ele se inclinou para tomar a boca de Cass.
Darcy deslizou a caixa de torta entre eles.
– Por conta da casa.
Eric entrou em colapso em sua cadeira e sacou a carteira.
– Isso significa de graça, querido – insistiu Darcy.
– Eu entendo o conceito, mas você ainda precisa receber sua gorjeta. – Ele deixou uma
nota de vinte na mesa. – Obrigado, Mama D.
– Você não vai deixar uma nota de vinte por dois copos de água e alguns dedinhos de
prosa – disse ela, empertigada. – Pegue seu dinheiro.
– Você pode aceitá-lo ou não, mas eu vou deixá-lo mesmo assim. – Quando ela abriu a
boca para discutir, Eric se impôs. – Darcy.
– Oh, você é uma criança teimosa. – Ela pegou a nota de vinte e enfiou no bolso do
avental. – Você vai jantar aqui um dia?
– Em breve – prometeu ele, pegando a caixa de torta e oferecendo a mão a Cass.
– Nesta semana. – Darcy o puxou para um abraço feroz que desafiava sua pequena
estatura.
– Nesta semana, então.
Ela piscou.
– Aproveitem a torta. – Dando meia-volta, ela pegou o bule de café fora do balcão e o
levou para uma mesa próxima, papeando com os comensais enquanto os servia.
– Ela é uma mulher notável.
Eric olhou para Cass.
– Ela é. Eu costumo atrair esse tipo de mulher.
– Estes elogios vão levar você muito longe.
– Só tem um lugar onde quero estar.
Ela olhou para ele através de seus cílios espessos.
– E onde é?

– Com você, entre quatro paredes.
– Aparentemente, sou seu gênio da garrafa, porque posso conceder este desejo.
Se Eric tivesse qualquer ilusão de que seu sorriso estava demonstrando outra coisa
senão malícia, a avidez em seu rosto a teria dissipado.
Cass vestiu seu casaco e pegou a torta enquanto Eric fazia o mesmo.
Ele se aproximou e emoldurou o rosto dela com as mãos. Aproximando-se, ele a
beijou, um beijo lento e demorado.
Ela reagiu com um suspiro, abrindo-se para ele e tentando se aproximar, apesar da
caixa de torta.
Ele interrompeu o beijo e, passando o polegar sobre os lábios dela, inchados devido
ao beijo, buscou controlar a respiração. Ele podia até não ter revelado seu nome
verdadeiro, mas tinha feito um esforço para unir seus dois mundos, e Cass se encaixava
em ambos. Talvez houvesse alguma confiança.
– Que sorte a minha.
– Por quê?
– Ainda tenho mais dois desejos.

Capítulo 11

O TRAJETO até a casa de Dalton foi relativamente tranquilo. Não foi de um silêncio
desconfortável, mas sim um tanto amistoso, o qual deixou Cass descontraída e
ligeiramente catártica, apesar da atmosfera sexualmente carregada. A presença de Dalton
lhe deu conforto após o estresse do jantar com o pai e da notícia sobre o vazamento de
dentro da Preservações. Ela queria se aninhar em Dalton e permitir que ele a abraçasse.
Eles chegariam a isso, Cass tinha certeza, depois do filme que ele havia prometido. E da
torta. Olhando para baixo e encontrando a delicadeza coberta de creme em seu colo, o
estômago dela roncou.
Dalton olhou para Cass e sorriu.
– Vou adivinhar e dizer que você está com fome.
Ela se virou para olhar pela janela do carona. O mundo passava por eles, casas
adormecidas e cheias de desconhecidos que não poderiam se importar menos com o fato
de a noite dela ter sido uma porcaria. Eles tinham suas vidas para resolver. E aí havia
Dalton. O confuso, sedutor e desafiador Dalton. Ele havia lhe oferecido mais um pedaço
do seu enigma esta noite e, em troca, desejava conhecê-la melhor. Mas será que ela
poderia oferecer isto a ele?
Dalton apoiou a mão na coxa dela, o vestido tinha subido e expunha a pele nua.
– Cass? Você comeu hoje?
Balançando a cabeça, ela olhou para ele.
– Não.
– Por que não? Pensei que você tivesse ido jantar com seu pai.
O bufar que escapou dela foi tudo, menos feminino.
– Fui convidada para jantar. Isso não significa que fui convidada para comer.
Ele franziu a testa quando tirou a mão da dela para trocar de marcha, passando por
uma série de curvas e retornos de uma área residencial.
– Não entendi. Jantar normalmente implica comer.
– Você que pensa. – Deixando a cabeça cair contra o encosto, ela fechou os olhos. – O
jantar com minha família nem sempre é tão simples. O aperitivo normalmente consiste
em críticas mordazes acompanhadas de sarcasmo, o prato principal é sempre decepção

parental livremente temperada com culpa, e a sobremesa nunca é completa sem uma
generosa porção de escárnio.
– Eu provavelmente vou me odiar por perguntar isso, mas como você terminou
virando esta pessoa tão incrivelmente equilibrada e, bem, normal?
– Porque seria o maior “vá se ferrar” que eu poderia dar aos meus pais.
– Ah, o equivalente ao licor depois do jantar.
Chocada, ela se virou para ele e riu alto ao notar o olhar benigno em seu rosto.
– Eu vou ter que me lembrar disso.
Os lábios carnudos de Eric deram um sorriso enquanto passavam por uma série de
postes de luz, o efeito quase estroboscópico.
– Sim, bem, eu sou famoso por minhas tiradas espirituosas. – Ele passou a mão pelo
cabelo, lançando um olhar breve a ela. – Mas alguém compareceu ao tal jantar?
– Havia um ex… Huum. – Mordendo o lábio, ela tentou decidir o quanto revelar… De
novo. Não tinha certeza se queria contar sobre o confronto com Marcus, porque ele a
deixara com medo, e medo simplesmente era mais uma fraqueza. Mas Dalton não era
alguém que ela estava enfrentando em uma sala de reuniões. Ele era alguém em quem ela
aprendera a confiar rapidamente durante sua busca por conforto e compreensão. Uma
das pouquíssimas pessoas. Ela se remexeu e encarou o homem que estava roubando seu
coração rapidamente. – Sim, havia. Lembra-se das rosas? O sujeito que as enviou estava lá.
Nós saímos algumas vezes, mas foi só isso. Ele deixou claro que estava interessado em
mais, muito mais. Eu não. Ele me encontrou lá fora e ficou um pouco agressivo em
relação à gente. Refiro-me a eu e você.
Ela enrijeceu no assento enquanto Dalton virava o volante para a direita e parava o
carro junto ao meio-fio.
– Agressivo quanto, Cass? – Ele olhou para frente, o nó de um músculo na mandíbula
flexionando enquanto ele cerrava os dentes.
Descansando as mãos no colo, ela lutou para controlar a voz.
– Isso não é importante. Eu já resolvi.
Mesmo naquela rua mal iluminada, ela percebia que ele estava pálido.
– Ele machucou você?
– Se ele me machucou?
– Ele machucou você? – Eric olhou para ela então, seus olhos quase faiscantes.
– Não. Não, ele não me atacou, Dalton. – Ela pôs a mão no queixo rijo dele e analisou
o rosto daquele homem que havia se intitulado seu cavaleiro andante. – Ele só… Ele me
assustou, Dalton.
Segurando as mãos dela delicadamente, ele as envolveu nas suas.
– Ele não tinha o direito de tocar em você sem sua permissão. E nunca mais o enfrente
sozinha outra vez.
– Quem disse que o cavalheirismo está morto? – sussurrou ela, as palavras altas no
silêncio do carro.

– Pode me chamar de antiquado, mas eu não acho que deveria ser assim. – Ele pôs o
carro em marcha novamente e se afastou do meio-fio.
ELES PARARAM em frente a uma casa de madeira pequena, porém elegante, sua cor
indiscernível na penumbra. Cinza, talvez? Ou um azul claro com arremates mais escuros?
Independentemente disso, o quintal estava limpo, o paisagismo bem cuidado e o único
carro na garagem estava em forma igualmente respeitável.
Dalton estacionou na entrada e puxou Cass para um beijo breve e brutal.
Ela arfou de encontro à boca dele, a respiração orgástica enquanto ambos pareciam
lutar rumo ao que tanto almejavam: um ao outro. Totalmente. Completamente. Sem
barreiras físicas ou armadilhas. Só os dois. Juntos. Esta noite.
Recuando, Cass vasculhou o rosto de Eric em busca de garantias. Sim, todos os sinais
que ele enviava diziam que ele queria mais dela do que apenas esta noite. Mas quanto
mais? Ela já havia revelado mais do que uma fraqueza para ele, e arriscado sua carreira. O
que ele estava disposto a arriscar?
Em sua experiência, homens nunca eram honestos sobre quem eram e o que desejavam
de fato. Todos os homens com quem ela se envolvera de alguma forma, desde seu
relacionamento controverso com o pai ao seu relacionamento romântico mais recente,
esperavam que ela abrisse mão de cada pedacinho de seu verdadeiro eu, ao mesmo tempo
que se mantinham a uma distância segura e protegiam seus respectivos interesses.
Enquanto ela cedia àquela exigência, tudo ia muito bem. No momento em que o interesse
deles minguava, ela era deixada na mão de novo. Cass não queria que Dalton seguisse tal
padrão. Algo lhe dizia que, se havia alguém diferente, este alguém era ele. Mas oferecer
mais a ele? Será que ele… Poderia ao menos gostar das partes dela que Cass mantinha
escondidas?
Ele parecia interpretar as necessidades dela, beijando-a com carinho, com uma paixão
prestes a explodir a qualquer momento, mas que ele continha. Mas, agora, o beijo era
diferente. Era um beijo repleto de promessas muito mais pessoais do que todas as outras
juntas. Ele a estava venerando com a boca e as mãos, acariciando seu rosto, sugando seu
lábio inferior, cobrindo um dos seios e acariciando o mamilo através da seda do vestido.
Ele interrompeu o beijo, mas não se afastou, os lábios roçando os dela enquanto
falava:
– Eu quero você, Cass.
– O sentimento é mútuo.
Ele a avaliou por um instante.
– Mas?
Era perturbador para Cass o fato de Eric ser capaz de saber tão facilmente quando algo
a estava incomodando.
– Estou preocupada, porque isto está acontecendo muito rápido.
– Eu também estava. Até esta noite.
Ela franziu as sobrancelhas.

– O que mudou?
– Você se impôs na frente de seus colegas de trabalho e me chamou de amante. E eu
percebi que ninguém mais importa. Eu quero você. E acho que você também me quer.
Nós não devemos nada a ninguém por seguir este caminho.
– Por favor, não me magoe. – As palavras saíram antes que ela pudesse contê-las.
– Eu nunca vou te magoar, gata.
Um choque elétrico de consciência quase deixou Cass de pelinhos em pé.
– Não faça promessas que não pode cumprir.
– Não farei. – Ele se aproximou e lhe tomou a boca num beijo tão delicado que ela
derreteu em seu abraço.
ERIC GUIOU Cass pela mão para sua pequena casa e se perguntou pela primeira vez o que
uma mulher acharia de seu lar ao adentrá-lo. A casa precisava ser reformada. Muito. Mas
era aconchegante, com seus cantos, recantos e armários embutidos. Os três quartos e dois
banheiros eram pequenos, mas serviam bem aos seus propósitos.
– Adorei – sussurrou Cass, afastando-se dele para olhar a amada porcelana de sua mãe
no guarda-louça embutido. Ela passou a pontinha do dedo na madeira e contornou a
fibra antes de abrir a porta.
– Posso?
– Claro.
Ela pegou uma xícara de chá com cuidado. A delicadeza com que Cass manipulava a
porcelana dizia que ela sabia se tratar de uma relíquia da família e que respeitava isso.
Examinar os pratos antigos pareceu deixá-la feliz, e Eric ficou contente por não ter se
livrado da porcelana quando se desfez de alguns pertences de seus pais com uma dose de
predisposição. Morando sozinho, ele não vira necessidade de manter boa parte das coisas
deles, salvo por algumas recordações. Mas aquela porcelana fora o orgulho de sua mãe,
herdada de sua bisavó, e a ideia de se livrar dela seria como cortar o último laço com a
mãe. Ele simplesmente não conseguiu.
Blake fora muito legal ao ajudar a limpar as coisas no primeiro verão em que ele viera
para casa, durante a faculdade.
Faculdade. A mente de Eric aproveitou o lembrete de que ele precisava cobrir os custos
do semestre anterior. Erguer os fundos iria arruiná-lo financeiramente caso o negócio do
resort não fosse aprovado. Agora que os custos da empresa de engenharia iam entrar no
orçamento, o financiamento seria ainda mais precário. A manhã de quarta-feira pesava
enquanto ele distraidamente assistia à Cass admirando uma pintura feita por sua avó. Isso
precisa dar certo. Ele teve um sobressalto, sem saber se estava se referindo ao trabalho ou
àquela mulher.
Ambos, sussurrou sua consciência.
Eric deu um passo em direção a Cass, lutando para recuperar o controle de seus
pensamentos fugidios. Mas era como tentar capturar sombras. Ele parou e admirou
silenciosamente enquanto Cass ia dos pratos a uma peça antiga e depois outra, apreciando

as mesmas coisas que sua mãe guardara com tanto carinho. Dedos longos e ágeis
passavam por superfícies gastas com tanta ternura que ele desejou pegá-la e simplesmente
segurá-la em seus braços.
E assim ele o fez.
O corpo de Cass se moldou ao dele como se ambos tivessem sido escalados para fazer
um par cheio de química. Pare de pensar assim, idiota, censurou ele mentalmente. Só iria
ser um problema se a coisa toda não… O quê? O que ele estava buscando nela?
Definitivamente, algo mais do que uma aventura de fim de semana ou um casinho de
amor ardente.
Ela era exatamente o tipo de mulher que poderia inspirá-lo a almejar a constância, o
tipo de mulher com quem ele conseguia enxergar-se sossegando um dia. Ele queria
descobrir aonde aquela coisa entre eles levaria, e nunca ficara interessado da mesma
forma por mulher nenhuma. Ele queria Cass em sua cama, em sua casa, em sua vida por
muito mais tempo do que apenas um fim de semana. Ela merecia coisa melhor do que
isso. O que significava que também merecia a verdade.
Ela tirou os sapatos e ergueu os dedinhos contra a parede.
– Posso perguntar exatamente o que aconteceu com seus pais? Eu sei que você os
perdeu há muitos anos. – Aproximando-se da lareira, ela acariciou a borda de uma foto
emoldurada na qual Eric e o irmão pescavam em um lago, numa região onde iam acampar
em todos os verões.
Eric sentiu um nó no estômago, tão rápido que quase se dobrou de dor.
Normalmente, ele lidava com aquele assunto arrasador desviando-se dele. Ele mudava de
assunto ou falava sobre a péssima temporada de seu time de beisebol ou discutia a
previsão do tempo. Mas Cass o fitou com uma compaixão tão evidente que ele sentiu
vontade de contar sobre a ferida imensa que a perda dos pais deixara em sua vida.
A barragem emocional que ele construía desabou e as palavras saíram num fluxo:
– Eles morreram há 14 anos, quando os freios de um caminhão de toras falhou, nas
estradas montanhosas de Snoqualmie Pass. O motorista… Ele… – Eric engoliu em seco e
se afundou no sofá, as mãos pressionando os olhos. Ele não entrava em detalhes sobre
este assunto. Nunca. No entanto, ali estava ele, respondendo a ela sem se evadir.
A mão tépida de Cass se fechou sobre a nuca dele.
– Isso é mais do que suficiente.
Ele assentiu, incapaz de continuar. Naquele momento, teria dado qualquer coisa para
ter seus pais vivos novamente, teria gostado de apresentá-los àquela mulher que, mais
uma vez, sabia exatamente o que dizer diante de um abalo emocional.
– Você realmente criou seu irmão caçula. Eu admiro isso.
Eric tossiu e pigarreou, deixando cair as mãos e fitando o chão. Pés descalços com
unhas pintadas de azul intenso entraram em foco, e ele se flagrou relaxando.
– Ele tinha 9 anos de idade.
– Você ajudou a moldar o homem que ele vai se tornar. Não despreze isso. Não deve
ter sido fácil. – Ela acariciou a mão dele.

Eric a puxou e passou os braços ao redor da cintura dela. Apoiando a cabeça nos seios
de Cass, ele relaxou enquanto os dedos ágeis dela lhe massageavam o couro cabeludo. Ele
fechou os olhos, e sua respiração desacelerou, e, de repente, estava tudo bem. Não era
bom que seus pais tivessem morrido, mas foi bom ele ter falado com ela, ter se mostrado
menos forte diante do assunto. Estava simplesmente bem. Foi o maior presente que Cass
poderia ter dado a ele, e Eric não sabia como agradecer. Em vez disso, ele olhou para
cima, encontrando os olhos azuis escuros retribuindo aquela admiração com uma
compaixão sombria.
Ele passou a mão pelas costas dela.
– Que tal vermos aquele filme?
– Claro. – Abaixando-se, ela o beijou com uma delicadeza incrível. – Mas eu realmente
quero tirar este vestido.
Ele prendeu a respiração.
Ela riu.
– Se você tiver uma camisa e uma cueca boxer para me emprestar, serei muito grata.
– Elas vão te engolir, mas tudo bem. Vou pegar. – Ele se levantou, mas foi contido
quando Cass o segurou pela cintura. – O que é isso?
– Dizem que se chama abraço – murmurou ela junto ao peito dele.
– Engraçadinha – disse ele junto ao cabelo dela enquanto a abraçava pelos ombros com
firmeza. Mais uma vez ele foi atingido pela sensação de tê-la ali, não só ali em seus braços,
mas em sua casa e, para ser sincero, em sua vida. Foi uma constatação um pouco
assustadora, mas ele não estava surpreso. Não depois de vê-la com Darcy, impressionado
pela forma como Cass soubera o quê e quando dizer. Mais ainda, por ela ter sido sincera.
Tudo nela era quase bom demais para ser verdade. – Quando é que você vai se revelar?
Ela inclinou o rosto para encará-lo.
– Quando vou me revelar?
– Você sabe. Quando é que você vai me contar que é casada, ou que está sendo
procurada pelo FBI porque invadiu uma lanchonete e roubou a receita secreta deles para
dar aos russos, ou que faz parte do programa de proteção a testemunhas porque
desarticulou a máfia italiana sozinha, ou que você na verdade é o androide que estive
procurando?
A esse ponto, ela já estava rindo.
– Do que diabos você está falando?
Segurando o pescoço dela, ele roçou os polegares pelos pontos de pulsação.
– Você é boa demais para ser verdade, Cass. Eu continuo esperando que você estrague
tudo, mas você cuida de tudo que lhe aparece com uma graça certeira e uma força
infalível. Você é incrível.
A risada dela foi murchando até que ambos estavam olhando um para o outro num
ambiente cujos únicos sons eram os de uma casa velha: o estalo da calefação, a lufada de
ar do sistema de aquecimento central, o gotejamento de uma torneira em algum lugar
próximo, o zunido baixinho da geladeira.

– Sou só eu, Dalton.
Ele lutou para não estremecer. Naquele momento, um momento que significava algo
maior do que ele poderia abarcar com sua mente e coração, ele não quis mais que Cass o
chamasse pelo nome do meio.
Ele queria ouvi-la chamando-o de Eric. Ele ia contar a ela – esta noite.
Todas as suas cartas estavam na mesa.

Capítulo 12

CASS NÃO fazia ideia de qual filme Dalton tinha colocado e apostaria um bom dinheiro
que ele também não. Antes de os trailers terminarem, eles estavam perdidos um no
outro. Com carinho, porém muita paixão, ele deitou Cass no sofá bege e começou a
beijar o pescoço dela. Daí removeu o vestido enquanto continuava a beijá-la. O tecido
grosso do sofá lhe arranhava as costas, mas Cass não se importava. O que importava era o
momento, aquele momento, a realidade das mãos de Dalton em seu corpo e a sensação de
seus lábios sedosos na pele nua. Ela tocava tanto quanto era tocada, provava tanto quanto
era provada. O apetite por Dalton tinha se transformado num desejo tão feroz que Cass se
viu incapaz de negá-lo. Aquele desejo a guiava, deixando-a torpe e ávida, elevando também
as paixões de Dalton até ele devorá-la e, finalmente, Cass experimentar o fervor e a quase
loucura pela qual ansiava.
Eles escorregaram para o chão com um baque surdo quando ele tentou rolar Cass no
sofá. A cabeça dele bateu no piso de madeira, com um estampido, e Cass caiu em cima
dele. Mas isto não o desacelerou. As mãos de Dalton percorriam o corpo dela, os
polegares acariciavam os mamilos sob o sutiã e o sexo de Cass doía enquanto ela se
esfregava contra o cume da ereção através do jeans. Ela agarrou a mão dele que estava
pousada em seus seios e começou a cavalgá-lo com mais força, o atrito do cetim e do
brim contra o clitóris, o contorno rijo do pênis e o desejo dela culminando em um
orgasmo explosivo que fez Cass gritar o nome dele e lhe apertar as mãos.
– Cass. – A voz aguda de Dalton cortou através da névoa de luxúria e obrigou Cass a se
concentrar nele. Os músculos do pescoço dele se retesaram, o rosto estava vermelho e ele
parecia estar tentando desesperadamente não…
– Oh. Desculpe. – Ela começou a sair do colo dele, mas ele se recusou a soltar os
seios.
– Fique sentadinha aqui só por um segundo para eu não ficar constrangido. – Ele
fechou os olhos e suspirou, as mãos relaxando gradualmente. Quando ele finalmente
olhou para ela, os cantos dos olhos se enrugaram juntamente a um sorriso tímido. – Eu
não perdia o controle assim desde que eu era adolescente.
– Ouvi dizer que a idade faz isso com o homem.

– Idade? – Ele a virou em seu colo, segurando-lhe a cabeça para que não batesse no
chão. – Vou te mostrar o que é idade.
Ela arqueou uma sobrancelha.
– Certamente não antes de admirar a lingerie.
– Lingerie. – Ele olhou para baixo e passou o dedo pelo volume de um seio, onde a
renda preta e a pele branquinha se encontravam. – Eu quero ver você assim, só de fio
dental e salto alto. Nada mais.
Apoiando-se nos cotovelos para se levantar, ela grudou os lábios nos dele no que era
para ser um beijo rápido, mas que evoluiu para um amasso demorado que deixou Cass
se contorcendo e Dalton ofegante, e estimulou uma repetição do desempenho num
horizonte próximo.
– Pelo amor de tudo que é mais sagrado, Cass, salve meu orgulho. Não vou conseguir
me segurar de novo.
Ela só conseguiu dar uma risada arfante em resposta.
Ele se desvencilhou dela e dobrou um braço atrás da própria cabeça, meneando o
queixo para os sapatos dela.
– Eu vou deixar você mandar em mim agora porque estou com um ponto de vantagem
na contagem de orgasmos, mas não pense que isto vai se tornar um hábito – brincou ela,
pegando seu vestido e ficando de pé.
– Eu não me importaria que isso se tornasse um hábito – disse ele suavemente.
Ela o encarou, a testa franzida.
– Por favor, não me diga que você vai sair me dando ordens. Isso poderia ser um
problema.
– Não, gata.
Algo dentro dela floresceu diante do apelidinho.
– Eu quis dizer que eu poderia me acostumar a isso, nós dois juntos, um hábito.
Sim. Definitivamente floresceu. A vontade de correr para ele, de se jogar no mistério,
na segurança e na promessa de um felizes para sempre era quase esmagadora. Mas, em vez
de ceder ao desejo, ela pegou os sapatos. Cass não era esse tipo de garota.
Seu pai a fizera modificar sua visão do mundo há anos, quando um dia ele entrou na
sala enquanto ela estava assistindo ao desenho A Bela e a Fera. Ele fez uma pausa no filme
e depois caiu na gargalhada quando a Fera se transformou num belo príncipe. Uma vez
que ele recuperara o fôlego, dissera a ela que o conceito do amor verdadeiro era tão falso
quanto o Papai Noel, e que as relações giravam em torno de dinheiro, mesmo para os
príncipes. Até então Cass não sabia que Papai Noel não existia, e a verdade a deixou em
lágrimas.
– Ah, cresça – vociferou ele antes de gritar pela babá, Paulette, e bater a porta atrás de
si.
Paulette consolara Cass. E também confirmara que Papai Noel não existia, deixando
Cass esboçar a única conclusão possível para uma menina de sete anos de idade: se Papai

Noel era uma mentira baseada em dinheiro, o amor também devia ser uma mentira
baseada em dinheiro. E seus sucessivos namorados não a fizeram mudar de opinião.
– Cass? – A mão quente lhe acariciou a panturrilha e ela sobressaltou-se. – Ei. – Eric
se levantou e posicionou-se atrás dela. – Aonde você estava?
– Num passeio infeliz pela estrada das lembranças – sussurrou ela.
– Se a estrada das lembranças está cheia de lembranças tristes, vamos criar algumas
felizes então.
Ela olhou para trás, incapaz de disfarçar a surpresa.
– O que você quer dizer?
– Não fique tão assustada. – Ele afastou o cabelo dela da testa. – Eu não estou pedindo
uma declaração de amor eterno. Eu só gostaria de ver aonde isso vai dar, e tentar fazer
funcionar. – Ele engoliu em seco. – Talvez chegar ao ponto da exclusividade.
– Eu não fico dormindo com um monte de caras por aí, Dalton. – As palavras saíram
mais ríspidas do que o pretendido. – Desculpe. É que… Eu não saio muito, e se estou
dormindo com alguém, eu não saio com ninguém. Parece errado.
Ele assentiu.
– Diminui o valor da experiência junto à pessoa com quem você está dormindo.
Ela relaxou um pouco.
– Exatamente.
– Você sabe o que isso significa?
– Não…?
Sentando-se, ele estremeceu e ajeitou a ereção para que parasse de comprimir em seus
jeans.
– Isso significa que cruzamos a primeira ponte.
O estômago de Cass deu uma cambalhota esquisita e parou em algum lugar perto de
seus joelhos.
– Qual ponte?
A resposta dele fez o estômago dela concluir a queda:
– Acabamos de acertar nossa exclusividade.
Ela passou a mão sobre o coração ribombante e lutou para respirar.
“Exclusividade” não estava no cardápio quando ela conhecera Dalton, ontem.
– Você não acha que é um pouco rápido para isso?
– Na verdade, não. – Os olhos verdes a penetraram. – Nós acabamos de estabelecer que
não estamos dormindo com outras pessoas. Eu não estou saindo com ninguém enquanto
estou com você, porque eu realmente não quero. Você disse que não namora muito,
então suponho que você também não esteja com ninguém mais. – Ele franziu a testa, o
olhar se tornando feroz. – A menos que estejamos falando de Marcus, mas aí vou ter que
matar aquele nojento filho da mãe.
Ela soltou algo que foi meio arquejo, meio risada antes de responder:
– Não, eu não estou saindo com Marcus.
– Então você acaba de salvar a vida dele.

– Você me assusta um pouco – disse ela, as palavras num sussurro.
Ele fez uma expressão de tristeza.
– Você notou que estou brincando, certo? Eu não sou um espião supersecreto do
governo que vai derrubar o covarde do Marcus por ele estar mexendo com a minha
mulher, está bem?
– Sua mulher. – Isso era tudo o que ela captara. Uma parte dela estava em êxtase, ela
poderia ter este homem completamente para si, mas a outra parte estava aterrorizada.
Eric relaxou o rosto e fez aquela coisa neutra que sempre fazia quando estava tentando
esconder seus sentimentos.
– Você não parece feliz.
E Cass já não estava gostando de vê-lo tentando esconder o que era óbvio. Ela respirou
fundo e calçou os saltos, então se virou lentamente e o encarou. O desejo de se cobrir
fazia suas mãos estremecerem e ela lutava para permanecer ali e deixá-lo observá-la
enquanto ela falava.
– Eu não uso lingerie e salto alto para qualquer um, Dalton.
– Mas isso não significa que você esteja feliz – respondeu ele, o rosto ainda
cuidadosamente vago.
Mas seus olhos – ah, cara – seus olhos. Eles haviam dilatado com uma profusão de
emoções e agora a fitavam com tal desejo que Cass tremia.
– Estou feliz – assegurou ela enquanto fazia seu melhor desfile lento em direção a ele. –
Muito, muito feliz.
– Então por que você está hesitante?
Era evidente que ele não ia deixar o assunto de lado, então ela parou, fechando os
olhos antes de responder.
– Porque eu sou uma droga em relacionamentos. Eu não acredito em felizes para
sempre. Tenho lutado muito para conquistar meu lugar no mundo, e ele nunca incluiu
ninguém com tanta longevidade assim, exceto Gwen. É como se eu fosse um navio e ela
fosse um crustáceo, sempre grudado no meu casco – comparou ela com um sorrisinho.
– Um pequeno crustáceo tenaz e apavorante que não me deu a opção de dizer não e que
me ama apesar das minhas neuras.
O farfalhar de tecido e ranger das tábuas a fez abrir os olhos – ela esperava encontrar
Dalton saindo da sala. Em vez disso, ela o flagrou diminuindo a distância já insignificante
entre eles.
– Que tipo de navio?
– Hein?!
Ele sorriu lentamente.
– Que tipo de navio você é? Estou pensando num navio pirata.
Ela riu.
– Eu sou um navio pirata?
Ele a puxou para um abraço feroz que a envolveu completamente. Daí pousou a boca
ao lado de sua orelha e as palavras foram pouco mais do que um sopro.

– Isso. Sabe como eu sei?
– Como? – perguntou ela com a mesma sutileza.
Ele foi mordiscando até o seu queixo, depois foi à boca, os lábios, movimentando-se
sobre os dela quando respondeu:
– Eu tenho uma quedinha séria por navios piratas. Deve ser o espólio. – Rápido e
preciso, os lábios dele tomaram os dela e exigiram uma reação na mesma intensidade. O
beijo a abalou e a acalmou, libertou-a e marcou. E foi aí que Cass soube. Ela estava em
apuros. Muito encrencada. Metida no tipo de problema que um coração não gostaria de
largar. Jamais.
Ele a deitou no chão enquanto lhe sussurrava ao ouvido o que ia fazer com o corpo
dela.
Cass cedeu, totalmente ciente de que os acontecimentos desta noite eram um passo
além em direção ao impossível.
Pela primeira vez, ela se desligou de tudo e permitiu-se entregar-se a Dalton.
O CHEIRO de café invadiu a consciência de Eric. Ele se espreguiçou, gemendo.
Lembranças da noite anterior vagaram por sua mente enquanto suas sinapses começavam
a disparar. Cara, tinha sido uma loucura. Cass tinha sido uma loucura. Ela começara
hesitante, cautelosa em relação ao lance de tentar uma relação com exclusividade. Então
alguma coisa dentro dela mudou. Todas as suposições de Eric desapareceram na esteira
daquela mulher impetuosa. Ele nunca havia sido dominado entre quatro paredes, no
entanto, ela conseguira fazê-lo das melhores formas possíveis. De maneira tão eficaz, na
verdade, que ele estava fisicamente dolorido. Eric sorriu. Todos os músculos doloridos
eram como um distintivo de honra. Ele conquistara cada um, faria tudo de novo se lhe
fosse dada a oportunidade. Talvez até mesmo hoje à noite.
Ele ainda estava um pouco desconfortável por não ter abordado o assunto de seu
nome, mas Cass se revelara tão vulnerável na noite anterior que ele não queria correr o
risco de magoá-la. Além disso, eles ainda tinham o dia de hoje, e ele queria gastá-lo
fazendo-a feliz a ponto de ela não se importar com o nome verdadeiro dele.
– O que te faz ficar deitado aí, de olhos fechados, parecendo o cara que ficou sabendo
que ganhou na loteria um dia depois de assinar os papéis do divórcio?
Ele abriu os olhos, lenta e preguiçosamente.
– Você.
– Huum. – Ela bebeu um gole de café. – Eu nem estava aqui.
– Eu estava fazendo uma recapitulação detalhada da noite. Tenho certeza de que nós
dois marcamos pontos várias vezes, mas não tenho certeza de quem venceu o jogo.
Ela deu tapinhas no rosto dele.
– Seu bobinho. Eu venci.
– Como pode ter tanta certeza? – O ceticismo transpareceu nas palavras dele.
– Porque você é o jogador, gato, mas eu sou a técnica do time.
– Largue seu café.

– O quê? – O olhar dela deslizou para ele, e ele ficou totalmente encantado com a
maneira como os lábios dela se contraíram e os olhos brilharam.
– Eu disse para largar o café.
– Por quê? – Agora o ceticismo era todo dela.
– Eu não quero que você o entorne e se queime.
Ela bufou.
– Acho que sou capaz de conversar e beber uma xícara de café sem me queimar.
Ele arqueou uma sobrancelha.
– Você não vai conseguir fazer isso quando eu te botar na lona… Técnica do time. –
Ela levantou-se da cama num lampejo e deu um gritinho alarmado fazendo-o rir. – Que
tipo de técnico é esse que foge de seus jogadores?
– O tipo que conhece o tamanho do taco do seu jogador. – Ela corou. – Estou um
pouco esfolada.
– Então nada de usar o taco esta manhã – disse ele suavemente, e deu um tapinha na
cama. – Sente-se.
– Tudo bem, mas guarde as mãozinhas debaixo das cobertas, bem juntinho de você. –
Os olhos dela arderam e a boca se abriu e fechou quando ele caiu na gargalhada. – Eu não
quis dizer… É que… Bem, droga. – Ela riu, balançando a cabeça.
– Então nada de usar o taco, hein?!
Ela sorriu.
– Cale a boca, Dalton, ou você vai para o banco indefinidamente.
– Calando a boca imediatamente, treinador.
– Ótimo – disse ela timidamente, acomodando-se na cama e colocando as pernas
debaixo de si. – Quais são seus planos para o dia?
A pergunta o pegou desprevenido e ele deixou a verdade escapar sem um pingo de
sutileza:
– Eu pensei em passá-lo com você.
Cass deu um meio sorriso enquanto o fitava.
– Eu preciso ir para o escritório. Tenho uma reunião importante e…
Sentando-se, ele pegou a xícara de café da mão dela, tomou um gole e fez uma careta
enquanto colocava a xícara na mesinha de cabeceira.
– Eu sei que você disse que gosta de café com creme e açúcar, mas há porcaria
suficiente aí para desqualificar isto como café.
– Os homens que reclamam raramente ganham a própria xícara – brincou ela,
levantando-se e pegando uma segunda caneca em cima da cômoda, a qual ele não tinha
notado. – Pronto… Preto, purinho e amargo. Do jeito que você gosta.
Ela só tinha como saber como ele gostava do café porque havia tomado conhecimento
disso no café da manhã do dia anterior. E ela só teria guardado a informação se quisesse
trazer café para ele hoje, e talvez no dia seguinte, e no outro, e… O coração de Eric falhou.
Aquela mulher poderia representar um problema imenso para ele. Problemas com um A
maiúsculo para…

Ele engasgou com a bebida quente e sentou-se, cuspindo café para todos os lados.
– Dalton? – Cass pegou um travesseiro, tirou a fronha e começou a enxugar o edredom
manchado de café. – Ou faça o gesto internacional de que você está engasgando ou um
sinal de positivo de que você está pronto para morrer.
– Não me faça rir – chiou ele. Enxugando os olhos que lacrimejavam, ele a fitou com
uma espécie de curiosidade apavorada.
Ela sacudiu as mãos para trás, enfiando a fronha atrás de si.
– Desculpe pela fronha, mas eu não queria que você estragasse seu edredom. É mais
barato substituir o jogo de lençol do que a colcha.
A realidade fria se infiltrou no momento e congelou os pulmões de Eric. Para ele, tudo
girava em torno do dinheiro. Ela notou que preciso do dinheiro. Com os nervos
chacoalhando ao longo da espinha como um presidiário batendo a caneca de lata vazia
contra as barras de metal, Eric ficou observando Cass silenciosamente até ela fazer uma
careta estranha.
– O quê?
– Por que você sugeriu que é mais barato substituir o jogo de lençóis? – Ele odiou o
fato de sua voz refletir o deserto frio de ressentimentos que crescia dentro de si. Será que
ele vinha se enganando, achando que ela iria aceitá-lo como o stripper pobretão que ela
achava que ele fosse? – Cass? – pressionou ele.
– Parte de mim não acha justificável jogar fora uma colcha com uma manchinha
pequena. É mais barato e mais fácil substituir o jogo de lençol se a mancha de café não
sair. – Ela olhou para ele de novo, a mandíbula rija de teimosia. – Eu posso morar em
um belo apartamento, mas isso não me torna automaticamente irresponsável com meu
dinheiro.
Ele lutava para não ficar de queixo caído. Ela achava que…
– Então isso… Que você acabou de dizer… Não tem nada a ver comigo. – Ele não
conseguiu evitar senão pressioná-la para se explicar melhor:
– Se você acredita que sou uma perdulária, então errou totalmente. Eu…
Aliviado, Eric a interrompeu, a boca desabando sobre a dela. A língua colidia contra a
dela, sedutora e exigente, enquanto subia as mãos pelos braços dela, indo até o pescoço.
Entrelaçando os dedos aos dela a fim de segurá-la, imóvel, ele tornou o beijo mais
profundo. Cass tinha gosto de café com açúcar e creme dental, e de algo inerentemente
dela. Aquela ânsia meio louca causada por ela espiralava dentro dele. Ele apertou o
pescoço dela involuntariamente.
Ela gemeu.
Se ele tivesse sido um verdadeiro cavalheiro, teria soltado. Em vez disso, ele apertou
outra vez, as pontas dos dedos cravando firmemente na pele. Seu membro latejava e os
testículos intumesciam. Depois da noite anterior, ele estava esgotado, mas não morto. Um
pincel seco se queimava ao tentar abraçar uma chama viva, e Cass era o combustível para
seu pavio.
Sem aviso, ela se afastou, os olhos arregalados e os lábios inchados.

– O que diabos foi isso, Dalton?
Dalton. Nunca Eric. Isso ia mudar. Hoje.
– Meu jeito de te pedir para ficar.
– E não bastava simplesmente pedir?
– Eu estava te lembrando por que você deveria ficar, lembrando que o que há entre nós
não é uma atração normal, fugaz e mediana, e que você não deveria usar seu emprego para
se esconder dela.
Em silêncio, ela o encarou.
Eric encarou de volta, observando enquanto ela maquinava o que quer que fosse a fim
de poder permanecer ali com a consciência limpa. Será que ele havia falado demais? Ela
parecia tão inflexível, observando-o sem dizer palavra, que ele temia precisar agarrá-la,
jogá-la em seu ombro e levá-la de volta para a cama num esforço para convencê-la a não ir
embora. Eles sempre tinham uma boa química entre os lençóis. Se fosse preciso fazer isso
para convencê-la a perceber que eles se davam muito bem juntos, então…
– Não me dê ordens, Dalton. Eu não gosto disso.
A risada dele foi metade choque metade humor, considerando-se o que ele havia
acabado de cogitar. Ainda assim, ele conseguiu organizar seus pensamentos.
– Vou prestar atenção nisso. Eu não quero que você ameace fugir toda vez que eu
falhar, e eu vou falhar, Cass. Eu sou humano e sou homem, e estas duas coisas
aparentemente significam que vou sempre estragar tudo em níveis épicos.
Ela sorriu, mas seus olhos permaneceram serenos e profundos.
– Eu posso lidar com o fato de você estragar tudo se você estiver se esforçando para
não fazê-lo, mas o lance de exigir e mandar? Não funciona. Só serve para apertar todos os
botões de defensiva que eu tenho e me fazer sair pela sua porta tão depressa que a única
coisa que vou deixar para trás vai ser uma nuvenzinha de poeira.
Obviamente ela ainda estava tensa para diabo. Eric precisaria de cada minuto das
próximas 24 horas se tivesse alguma esperança de tranquilizá-la de que ele não estava de
joguinhos uma vez que lhe contasse toda a verdade.
– Passe o dia comigo, então fique mais uma noite. Vamos sair daqui e ter um dia de
brincadeiras.
Dessa vez o sorriso dela chegou aos olhos.
– Brincadeiras?
– Vai ser divertido. Acredite. – Ele segurou a mão dela, que retribuiu o toque.
– Está bem.
– Está bem o quê?
– Está bem, eu vou ficar hoje e passar a noite. Mas amanhã preciso acordar cedinho e
chegar no trabalho por volta das 6h. Tudo bem por você?
– Sim. Eu também tenho toneladas de coisas para fazer amanhã, então tudo bem. Nós
podemos nos encontrar para almoçar, talvez pegar um hambúrguer, fugir para dar uns
beijinhos e encerrar o dia com um jantar maravilhoso feito por mim.
– Não faça muitos planos.

– Por que não?
– Nada que é bom dura para mim, Dalton, e isto me parece bom demais.
A linguagem foi simples, as palavras, diretas. O pior de tudo, no entanto?
Ela estava certa.

Capítulo 13

CASS ERA sempre pontual. Gostava de planejamento. Ela lidava bem com pautas, planos e
estrutura. Hoje, porém, houve tantas pausas e começos, geralmente envolvendo beijos
carinhosos e toques nada inocentes, que ela levou uma eternidade para sair da casa. Mas
não poderia ter se importado menos. Todos os toques tornaram válidas as horas que eles
levaram para pegar o carro dela e seguir para a orla. Ele estava tão distante de seu
mundinho que Cass sequer pensou na Preservações, ou no espião, ou na reunião
importante dali a poucos dias.
Quando Cass ofereceu a Dalton para levá-lo ao Bathtub Gin para que ele pudesse
buscar o próprio carro que havia ficado lá, ele respondeu com um ríspido “Não,
obrigado”. Pressioná-la parecera algo bobo, mas parte dela de repente estava curiosa
sobre o tipo de carro que ele dirigia. Para ela, não fazia diferença, mas, obviamente, fazia
para ele. Aquilo a fez querer forçar um pouco a barra para descobrir o que o incomodava
a respeito do carro. Era óbvio ele era cauteloso com dinheiro. Será que era porque ele
precisava sê-lo? Será que ele tinha a impressão de que dinheiro importava para ela? Será
que ele achava que ela vivia no luxo? Era o endereço dela? Será que era por isso que ele
tinha vergonha de alguns aspectos de sua vida ou de seu trabalho?
Mais ou menos assim como você está lutando com seu emprego, talvez?, sussurrou a
consciência dela. Franzindo a testa, Cass a esfregou. Não era isso. Não era.
Dedos quentes acariciaram a bochecha dela e Cass recuperou sua atenção.
– Por que esta carranca? – perguntou ele do lado do carona.
Ela deu de ombros, olhando para ele antes de voltar sua atenção para a estrada.
– Nada. Está tudo bem.
Pousando a mão no lado oposto do apoio de cabeça dela, ele se inclinou para Cass.
Ela sobressaltou-se com tal ímpeto que de fato deu um tranco no volante.
– Certo. É óbvio que você não está incomodada com alguma coisa.
A provocação na voz dele a fez relaxar um pouco.
– Tenho que me concentrar. Eu não cresci correndo pelas ruas de Seattle como uma
criança selvagem.
– Fico ressentido com a insinuação de que eu era uma criança selvagem.

– E por que isso? – perguntou ela distraidamente, olhando para trás enquanto
adentrada no tráfego da I-5.
– Eu não sou tão velho ainda, posso ser um pouco selvagem – respondeu ele,
passando a mão no interior da coxa dela.
– Está certo.
– Reconheça a realidade, mulher.
– O que eu “reconheço” é que você vai me fazer bater o carro se não tirar as mãos de
mim.
– Sou um decrépito, mas ainda tenho meu charme.
A resposta dele, e as pontas dos dedos, arrancaram dela uma risada surpresa.
– E modesto também.
– Por que fingir modéstia quando está claro que esta é senão a mais pura verdade? –
Ele fez o pior sotaque shakespeariano que ela já tinha ouvido.
Trocando de pista, Cass arqueou uma sobrancelha.
– Você pode ter seu charme, mas seu sotaque é horroroso.
– Ai. Isto pode me ferir.
Ela olhou para ele e tomou a saída Olive Way.
– Querido, se eu fizer o esforço para feri-lo intencionalmente, vá em frente e prepare-se
para sangrar.
– Anotado.
Os arranha-céus se assomavam em torno deles enquanto seguiam em direção ao
Mercado Pike’s Place. As ruas se estreitavam e, de repente, os motoristas estavam
competindo com ciclistas, pedestres, motos e até mesmo com outros transportes. O vidro
abaixado para receber o sol surpreendentemente quente do meio-dia, Cass ouvia
enquanto as gaivotas circulavam e grasnavam contra um céu incrivelmente azul.
Esquadrões de pelicanos seguiam paralelamente ao horizonte da costa, com seu gracitar
transcendendo os ruídos da humanidade. O Mount Rainier aparecia numa distância
próxima, a queda de neve recente deixando a face norte brilhante acima da linha das
nuvens. Em suma, estava um dia perfeito em Seattle. Isso significava que seus habitantes
tinham saído em massa para aproveitar a rara dose natural de vitamina D.
Cass entrou num parque de estacionamento público e pegou um tíquete, antes de
contornar pelos andares, até encontrar um local decente no terceiro piso.
Dalton saiu, encontrou-a junto à traseira do carro e pegou a mão dela, entrelaçando os
dedos enquanto seguiam para os elevadores, de onde seguiram para o térreo. Quando as
portas do elevador se abriram para o saguão, ele puxou-a para a luz do sol feito um
garoto ansioso.
Mesmo que ela não soubesse que dias como o de hoje eram raros, a quantidade
esmagadora de pessoas teria revelado alguma coisa. Moradores da região quase
precisavam fazer um juramento de sangue afirmando que sairiam nos dias de sol se
quisessem manter os serviços de utilidade pública funcionando. As calçadas estavam tão
cheias que não dava para se caminhar confortavelmente ao lado de Dalton. Sendo assim,

Cass deixou que ele fosse à frente, liberando o caminho, e seguiu seu rastro. Aquilo
tornou uma conversa impossível, mas deu a ela tempo para pensar, e ela precisava
desesperadamente de tempo.
Eles tinham caído na cama sem perceber que estavam caindo de amores um pelo outro,
e Cass tinha certeza de que isso estava acontecendo com ambos. Não era algo unilateral.
Não, ele tinha deixado claro que queria que essa coisa entre eles crescesse, que estava
disposto a alimentar o – que Deus a ajudasse – relacionamento rumo à exclusividade. Que
inferno, de algum modo, ele conseguira ir para a parte da “exclusividade” sem pausas,
convencê-la de que eles estavam no mesmo ritmo. Ainda nem tinha certeza de como tinha
acontecido. Só sabia que, de acordo com Dalton e com a própria admissão, eles agora
estavam em um relacionamento exclusivo.
Cass sentia o estômago agitado, repleto de borboletas voando despreocupadamente
enquanto ela continuava a seguir Dalton, a cabeça abaixada. Talvez aquele sentimento não
fosse despreocupação, e sim pânico. Isto lhe parecia mais plausível, juntamente ao sabor
levemente metálico na língua e a respiração ofegante e ineficaz. Sim, definitivamente
pânico.
De cabeça abaixada, Cass não percebera que Dalton tinha parado até se chocar contra
ele, obrigando-o a dar um passo à frente enquanto recuperava o equilíbrio.
Ele se virou, ainda apertando a mão dela com força.
– Você está bem?
– Desculpe. Eu não estava olhando. – Ela tentou desvencilhar a mão, mas ele não
soltava.
– Está tudo bem, mas se andar assim, você pode ser recrutada para um teste no time de
futebol americano caso eles a vejam em ação. – Ele inclinou a cabeça perto da dela. – Cá
entre nós, você ganhou um apelido poderoso – disse ele em um tom conspiratório.
– Eu realmente sinto muito. – Ela olhou ao seu redor, vendo uma escada estreita
adiante enquanto tentava desvencilhar a mão. – Espere. O quê? O apelido?
– Sereia.
Com o pé no primeiro degrau, ela parou e olhou para trás, confusa.
– Sereia não tem nada de poderoso.
– É por causa da sua afinidade com crustáceos.
O contexto ridículo da conversa quase fazia sentido. Ainda assim…
– Crustáceos.
– Você mesma disse… Eles são tenazes. Quanto ao apelido, você com certeza já assistiu
ao desenho A Pequena Sereia.
– Claro, mas eu tenho um pretexto.
– Qual?
– Ovários. E qual é o seu?
– Um dos meus melhores amigos tem duas irmãs pequenas que estão em treinamento
para se tornar interrogadoras de operações especiais. Elas praticavam comigo nos fins de
semana, tocando a trilha sonora repetidamente até me deixar em posição fetal sob a mesa

da sala de jantar e responder a todas as perguntas que elas faziam, e algumas que,
provavelmente, eram fruto da minha imaginação.
– Eu estou com medo de perguntar – disse ela, rindo.
– Nota mental… A mulher acha tortura algo engraçadíssimo – murmurou ele. Soltando
a mão dela, ele a abraçou e a incitou a falar mais. – A resposta correta seria se oferecer
para me abraçar até essas lembranças cruéis ir embora.
Encaixando-se habilmente no abraço, ela se flagrou um degrau acima dele, fitando em
cheio os olhos verdes alegres. Seu coração deu um tranco tão forte que ela de fato
cambaleou um pouco.
Os olhos dele cintilaram.
– O quê?
– Nada.
Pegando a mão dela de novo, Eric lhe acariciou a almofada do polegar.
– Então, essa coisa de você tropeçar e ofegar normal?
– Não é nem perto de ser uma “coisa”. Não é nem remotamente uma coisa – insistiu
Cass, um tanto consciente de que estava mentindo para ele porque ela não tropeçava com
frequência diante da visão de um lindo par de olhos. Não, definitivamente não tropeçava.
Aquela, na verdade, era uma apavorante primeira vez. – Acabei de perceber que não faço
ideia do por quê você está me levando por um lance de escadas…
– Dois lances de escadas – corrigiu ele.
– Bem. Dois lances. Você está me levando por dois lances de escadas. Por quê?
– Para a recompensa.
Ela fechou os olhos e respirou fundo antes de retornar a concentração lentamente ao
rosto de Dalton.
– Eu passei a manhã toda com você, fiz seu café, então tenho certeza de que você não
bebeu. Faça-me um agradinho e explique por que estamos aqui.
– Estamos aqui porque meu objetivo hoje é estragar você para todos os outros
homens. Observando a escadaria antiga e as lojinhas escondidas nos cantos e recantos, ela
não conseguiu evitar sorrir.
– Talvez a gente precise conversar sobre expectativas. Sabe, as suas contra as minhas.
Ela gritou quando ele lhe deu um tapinha no bumbum.
Colocando as mãos nos quadris dela, Eric a virou e pediu que voltasse a subir pelas
escadas.
– Você vai se arrepender do dia em que zombou de mim, mulher.
– Zombei? Eu não zombo de ninguém.
A indignação fingida de Cass foi tão mal feita que um sujeito descendo as escadas de
fato bufou e lhe deu um tapinha no ombro.
– Você se daria melhor vendendo o leite de volta para a vaca, gatinha.
Os olhos dela quase saltaram quando Dalton começou a rir enquanto o estranho ia
embora.
– Vou usar essa tirada.

– Se ela ainda estiver exigente quando vocês chegarem ao topo da escada, ela não vale a
pena, cara.
Cass engasgou com sua resposta.
Dalton pousou a mão larga no cóccix dela.
– Ah, ela definitivamente vale a pena.
O sujeito assentiu em reconhecimento, saltou os últimos degraus e empurrou a porta
do saguão, desaparecendo em meio ao tráfego de pedestres.
Mal conseguindo abafar sua resposta sarcástica, Cass começou a subir as escadas,
reprimindo mentalmente o desconhecido com uma habilidade tão extraordinária que ela
nunca teria sido capaz de demonstrá-la caso tivesse aberto a boca.
– Respire fundo, Cass. Ele só estava brincando.
– Claro.
– Estou falando sério. – Ele enganchou um dedo no passador do cinto dela e a deteve
para uma pausa. – Olhe para mim.
Ela olhou para trás, desconfiada da segurança serena dele.
– Se ele tivesse sido desrespeitoso, eu teria dado um fim na história.
– Com o quê? Réplicas espirituosas? – As palavras que deveriam ter saído cheias de
provocação foram suaves e quase insípidas.
– Eu teria começado por aí, sim. E se tivesse precisado de… Atitudes mais persuasivas,
eu teria feito isso também. – Ele colocou uma mecha gigantesca de cabelo dela atrás da
orelha. – Ninguém vai te desrespeitar na minha frente, baby.
Ela deu um sorriso trêmulo.
– Esta é a sua versão de “Ninguém coloca a Baby de lado”?
Ele subiu para o degrau seguinte, de modo que ficaram cara a cara antes de ele encostar
a testa na dela.
– É assim que eu provo o que acabei de dizer. Eu estou do seu lado, Cass.
Ela balançou a cabeça suavemente e se afastou apenas o suficiente para encontrar o
olhar dele.
– Você pagou àquele cara para dizer aquilo para mim, não é? Agora mesmo. Ele é um
ator, e isso é parte do seu plano para me estragar para todos os outros homens, usar
referências a filmes clássicos e destruir minhas defesas.
– Eu gostaria de poder afirmar que fiz isso porque teria sido brilhante. – Ele pegou as
mãos dela e levou seus dedinhos aos lábios para um beijo breve, firme. – Infelizmente, foi
tudo de improviso.
O impulso a levou a se inclinar e lhe dar um beijo rápido.
– Você é um homem tortuoso, Dalton Chase.
– Você não faz ideia.
Lado a lado, eles recomeçaram a subir as escadas. No meio do caminho do segundo
lance, o aroma delicado e doce de uma confeitaria a atingiu. Assim que eles chegaram ao
segundo, a área foi tomara pelos cheiros de pães, chocolate e café forte. A porta vintage

com painel de vidro e maçaneta de latão, ambos em formato oval, e gradeado trabalhado,
separava Cass do que sem dúvida era o nirvana, dados os perfumes tentadores.
Ela olhou para Dalton.
– Não há placa na porta.
– Quando se é tão bom como eles são, você não precisa de placas. – Com grande
prazer, ele abriu a porta e conduziu Cass para dentro. – Isto, minha dama encantadora, é
a Le Crêpe Éprouver, casa dos melhores crepes da face da Terra.
– Crepes?
Com o olhar passeando sobre o quadro negro que listava os especiais do dia, ele
respondeu:
– Você mencionou crepes no outro dia e eu não consegui tirá-los da cabeça desde
então.
– Crepes.
– Sim. Se eu não comer uma belezinha com morango e Nutella, Seattle vai afundar
quando eu descarregar minha ira.
Ela arregalou os olhos num drama equivalente.
– E eu achei que estivesse segura com você.
– Nunca se coloque entre um homem e sua Nutella, gata.
– Devidamente anotado. – Ela deu mais um passo para dentro e fechou a porta atrás de
si. – Se este lugar for metade do que cheira, você está um passo mais perto de conseguir
minha ruína.
– Espere só até você provar os crepes. Você vai virar massinha nas minhas mãos antes
que eu possa te dar o segundo pedaço, mulher.
Dê-me comida na boca. Algumas visões um tanto lascivas de Dalton piscaram em sua
mente, imagens que envolviam uma tonelada de pele nua, um pouco de coalhada de limão
e uma lata de creme chantili. Ela engoliu em seco diante da fantasia que estava estrelando e
dirigindo mentalmente. O suor pontilhou seu lábio superior. Ela o limpou com uma
indiferença casual.
Dalton percebeu.
O olhar dilatado dele foi da boca para os olhos dela.
– Em quê você está pensando, minha doce Cass?
– Coalhada de limão.
Estendendo a mão, ele abarcou o queixo dela e roçou um polegar por bochecha.
– Se você gosta tanto assim de coalhada de limão, garanto que vou comprá-la para você.
– Adoro – disse ela, a declaração suave, porém hesitante.
– Bom saber. – Puxando-a para si, Dalton lhe deu um beijo de tirar o fôlego,
ignorando completamente os presentes. O tilintar de garfos na louça desapareceu
primeiro, seguido pelo zumbido suave dos clientes e pelo papear dos funcionários do
local, até restar apenas os dois.
Envolvendo os braços em volta do pescoço dele, Cass entregou-se totalmente ao beijo,
tentando lhe dizer sem palavras que estava se apaixonando por ele, cada vez mais intensa e

rapidamente. Nunca em sua vida ela havia experimentado nada como ele. Nunca tinha
encontrado alguém que a fizesse sentir-se tão espontânea, segura e viva. A pessoa que ela
era neste momento significava mais para ele do que a pessoa que ela já fora: uma decepção
para seu pai, uma mulher que se perdia em meio às exigências do sucesso, um fracasso na
vida fora da empresa, uma pessoa amaldiçoada por carregar o sobrenome Jameson.
As coisas com Dalton estavam acontecendo tão depressa, depressa demais, estavam
completamente fora de controle, e ela não dava a mínima. A Cass Cautelosa não existia
mais, ela desejava mais dele. A cada segundo com ele, ela ficava mais desesperada para
descobrir o que havia do outro lado, ávida por “mais”. Havia tanto potencial naquele
abraço, tanto espaço dentro daquele coração e, surpreendentemente, no dela também. Ela
nunca havia precisado de ninguém. Não desse jeito.
Uma vida inteira de muros, paredes que ela lutara para manter intactas, estava
desmoronando. Dalton fizera em dias o que mais ninguém tinha sido capaz de fazer em
anos. Ele conseguia expô-la, deixá-la completamente vulnerável. Isto a apavorava. A
autopreservação lhe dizia para afastá-lo e correr para longe até ficar sem fôlego. E depois
correr um pouco mais. Mas o coração exigia que ela investisse mais no momento, que o
segurasse e permitisse que ele a auxiliasse a encontrar a paixão pela vida que Cass
esmagara durante tantos anos. Ele era capaz de fazê-lo. Só ele era capaz.
E tal noção deixou Cass de joelhos bambos.
Dalton a segurou. E ela tivera certeza de que seguraria. Naquele momento, ela estava
completamente entregue a ele.
Incapaz de dizer as palavras, ela se entregou por completo ao beijo e fez uma oração
silenciosa para que Dalton compreendesse e reagisse da mesma forma.
Não era a coalhada de limão que ela queria. Era ele. Não era a comida que ela desejava.
Era ele. Não era apenas do toque dele que ela necessitava. Era dele.
Inteirinho. Ela abandonou as obrigações, as ambições e as defesas. E agora precisava
acreditar na promessa que ele havia feito, de que com ele ela sempre estaria em segurança.
A MULHER que Eric segurava em seus braços havia se transformado numa chama viva. E
aquilo o transformou numa mariposa, inexplicavelmente atraída pela luz, muito embora
esta significasse a morte. Ou talvez ele tivesse se flagrado atraído porque percebia que
aquela mulher tinha o potencial para matar a pessoa que ele sempre fora. De um modo
ou de outro, ele estava perdido para a atração inexorável que exalava dela. Ela vinha se
contendo, mesmo nos momentos mais apaixonados entre eles, mantendo-se sob controle
total. Mas agora, naquele exato instante, ela era de Eric. Todinha dele. Ai dele se isto não o
tornasse um hipócrita.
Cravando os dedos na cintura dela, ele interrompeu o beijo e recuou apenas o
suficiente para lhe fitar os olhos. Eles brilhavam, límpidos, desprotegidos. E o que Eric
encontrou neles o fez querer fugir. Ela merecia mais do que ele jamais fora – um homem
da vida, um rufião, e agora um stripper cuja única chance de sucesso estava num precário

equilíbrio. Se ele não fizesse acontecer, nunca seria mais nada na vida senão os restos de
seu passado.
Mas do jeito que ela estava olhando para ele… Eric queria ser o homem que ele
enxergava refletido naqueles olhos. Ele desejava isso mais do que qualquer coisa. Ela lhe
dava poder, incentivando-o silenciosamente a simplesmente ser quem ele era, sem
compromissos, e então ser ainda mais. E assim fora desde o momento em que ela dissera
a ele para escolher a mulher abandonada pelo marido na despedida de solteiro, quando
ela o incentivara a paquerá-la para que a outra se sentisse bonita. Cass fizera isso sem
julgamentos, sem ciúme. Sendo muito honesto, aquele tinha sido o começo do fim para
ele. Fora o segundo exato em que ele começara a se apaixonar por ela. Agora? Agora ele
estava em uma queda livre cega, do tipo que fazia o estômago subir para a garganta e fazia
o cérebro chacoalhar no crânio. Ele estava adorando, mesmo sabendo que estava ferrado.
A adrenalina surfava em sua corrente sanguínea, percebeu Eric com uma certeza
angustiante de que estava cansado de fugir. Ele tinha passado a vida perseguindo sombras
e sonhos, deslocando-se de uma pessoa a outra ou de um projeto a outro, sempre
buscando pela próxima “coisa”, aquele sucesso que iria sustentá-lo. Mas a felicidade vinha
se mostrando ardilosa e, às vezes, tão fora do alcance, que ele simplesmente desistira de
alcançá-la. Só que agora, com Cass olhando para ele com tanta impetuosidade e uma
esperança evidente, Eric queria ser o homem que ela parecia achar que ele era.
Ele a puxou impossivelmente perto, tocando a bochecha dela com a têmpora enquanto
a sorvia. O coração dele batia com segurança e força.
Não mais perseguindo sonhos que ele não podia ver. O que ele tinha em seus braços
era melhor do que qualquer coisa que ele poderia criar. Ele iria encontrar sua felicidade
ali. Ele teria de encontrar o momento certo para confessar que estava apaixonado. A
última coisa que desejava era que ela fugisse, que dissesse a ele que era cedo demais para
tanta coisa. Não era. O que ele sentia por Cass era irrefutável. Sua função era convencê-la
de que ele era o melhor para cuidar dela. Ela poderia discutir de qualquer ângulo que
desejasse, mas a verdade era a verdade.
Os dedos de Eric cravaram nos quadris de Cass com força suficiente para fazer os
olhos dela cintilarem.
– Dalton?
Verdade. Havia uma única mentira entre eles, e ele iria mudar isso. Ele não a queria se
comprometendo a Dalton Chase quando era Eric Reeves que se preocupava com ela. Ele
devia ter contado na primeira noite. Ele sabia que devia. Mas os riscos de ela arruinar a
carreira lhe pareciam muito altos, e daí, posteriormente, também fora alto o risco de ela
lhe partir o coração se ou quando o abandonasse. Agora, o risco era que ele a magoasse
ao revelar suas mentiras ridículas. E ele ainda não fazia ideia de como evitar isto, a pior
consequência de todas.
A consciência dele continuava a combater a baboseira de amor incondicional enquanto
ele estava ali, olhando para Cass. Quando ele abriu a boca para começar a explicar, a porta
da creperia foi empurrada e acertou Cass. Eles tropeçaram para o lado, colidindo contra

o quadro com o cardápio do dia. Eric lutava para não deixar Cass cair ao mesmo tempo
que estendia a mão para o quadro-negro que balançava.
Um segundo par de mãos apareceu e agarrou o quadro.
– Ai, cara, desculpe. Eu não te vi… Ei, cara! Faz um tempão que você não aparece aqui.
Entrou em algum programa de doze passos para se desintoxicar da Nutella ou algo assim?
Eric se virou e encontrou Levi sorrindo para ele. Seu coração parou. Simplesmente
parou. Levi era uma das únicas duas pessoas que ele não queria encontrar ali. Ele
presumira estar seguro naquele horário, porque Levi nunca acordava tão cedo. Até hoje.
Mas que droga.
Cass tirou as mãos dele e deu um passinho.
– Vou arriscar e presumir que vocês dois já se conhecem. – Ela olhou para Levi com
disposição, mas sem exaltação.
– Nós trabalhamos juntos – Eric deixou escapar, o ciúme cravando suas garras
malvadas em suas costas, entre as omoplatas. – Cass, este é Levi, dançarino exótico e um
conhecido lá da boate. – Eric foi atingido duramente pela noção de que havia apresentado
Levi usando seu nome verdadeiro, enquanto ele mesmo não poderia dispensar a mesma
cortesia a Cass. Ele ia estragar tudo.
Respirando fundo, Eric pousou um braço casualmente nos ombros de Cass para
interromper a avaliação indisfarçável, bem como a admiração, do corpo dela da parte de
Levi. Ela endureceu um pouco e ele a puxou para si.
– Enfie seus olhos de volta na cabeça e dobre a língua, meu camarada – começou ele –,
pois esta aqui está… – Ele começou a dizer “fora do mercado”, mas achou presunçoso
demais. Ele precisava ouvir a opinião de Cass antes de jogar algo assim e talvez tomar um
passa-fora.
Ele enrijeceu o queixo diante daquele último pensamento. De jeito nenhum que ela lhe
daria um passa-fora. O olhar dela antes de Levi…
– Você está bem?
A voz dela o arrastou da massa de emoções confusas que ameaçavam espremer o ar de
seus pulmões. Um breve meneio de cabeça foi o melhor que ele pôde oferecer.
Levi entrou em cena e estendeu a mão.
– É bom conhecer você, Cass.
Ela aceitou a mão estendida com confiança.
– Você também.
– Eu realmente lamento por ter esbarrado em vocês. – O sorriso de Levi era meio mau,
meio angelical. – Fui à academia bem cedo. Então não só estou morrendo de fome como
estou meio… Eu bati o ginásio mais cedo. Como resultado, eu não estou só morrendo de
fome, como estou num barato de endorfina que está fazendo eu me arrastar.
Um rubor incomum tomou as bochechas de Cass quando ela focou no outro, e Eric
deu uma risada abafada.
– De qualquer forma, desculpem. – Levi meneou a cabeça em direção ao balcão. –
Vocês já pediram?

– Não, mas Dalton prometeu que os crepes com coalhada de limão daqui vão fazer eu
me oferecer para ser escrava dele pelo resto da vida. Eu me recuso a sair daqui sem proválos.
Levi olhou para Eric e arqueou uma sobrancelha.
– Dalton prometeu, é?
Eric assentiu brevemente, lutando para recuperar o controle do momento.
– Não me odeie por causa da mulher enganchada no meu braço. – Ele sorriu. – Ela é
totalmente meu tipo, e isto faz automaticamente com que não seja o seu.
Aquele foi o jeito mais claro que Eric encontrou para dizer a Levi para manter suas
patinhas gordas longe dela. O sujeito tinha a reputação de predador sexual, e Eric não
queria nenhum mal-entendido em relação a Cass. Ele também não queria que Levi o
delatasse. O sujeito só botava fé no mais casual dos relacionamentos, e podia cogitar
estragar a coisa de Eric com Cass em prol dos interesses do amigo.
Depois do que pareceu uma eternidade, Levi assentiu.
Cass olhou entre os dois, a testa enrugada.
– Por que eu sinto que vocês estão tendo uma conversa telepática da qual deveria fazer
parte?
Eric acariciou o pescoço dela e a virou para si. Daí pôs a mão livre no quadril dela e
lhe deu um beijo leve e terno, porém possessivo.
– Não é nada.
Levi pigarreou.
– Vou pegar meu pedido para viagem. Cass, por favor, aceite minhas desculpas por
quase ter nocauteado… – Ele sorriu para Eric – Seu traseiro. Espero ver você mais vezes.
Cass riu.
– Foi bom te conhecer também, Levi.
Assentindo para Eric, o sujeito saiu contornando entre as mesas para chegar ao balcão.
Sua voz grave se juntou ao murmúrio de outros clientes enquanto eles voltavam a comer.
Eric olhou para a mulher ainda tão bem acomodada em seus braços.
– Você está bem?
– Estou. E você? Você parece um pouco agitado.
– Eu só não queria te ver caindo, particularmente derrubada por um dos meus amigos.
– Ele balançou a cabeça. – Levi geralmente é muito mais sutil do que isso.
Ela deixou escapar um suspiro.
– Teria que ser mesmo se quisesse oferecer uma dança de colo para uma mulher sem
matá-la.
A gargalhada de Eric fez Levi olhar para trás, dando um sorriso lento. Ele deslizou um
dedo pela garganta, imitando um movimento de degola.
Dando de ombros, Eric percebeu que o sujeito estava certo.
Ele estava condenado.

ELES PEGARAM um brunch antes de sair novamente. Eric estava vacilante sobre o que

ELES PEGARAM um brunch antes de sair novamente. Eric estava vacilante sobre o que
fazer a seguir. Gastar mais dinheiro no fim de semana seria doloroso porque ele ainda
precisava resolver a confusão da matrícula de seu irmão. O conselho administrativo da
Soberana ia vir ao final da semana, o que significava uma boa refeição em algum
restaurante, tudo por conta da empresa – dele. E ele não podia ignorar o seu carro, uma
vez que já parecia estar em seu leito de morte. Então, novamente, qualquer coisa que
agradasse a Cass antes que ele lhe contasse a verdade valeria a pena.
Murmurando um palavrão, ele pegou o celular no bolso de trás da calça. Daí tomou
coragem e fez o que parecia certo: reservou ingressos para assistir a Grease – Nos Tempos
da Brilhantina, no Teatro Quinta Avenida, enquanto Cass estava no banheiro feminino.
Algumas horas mais tarde, Eric estava convencido de que tinha feito a escolha certa. Ele
havia se lembrado do fraco que Cass tinha por musicais, e ao passo que o espetáculo
tinha sido incrível, a reação dela havia sido melhor ainda. Ele se divertira tanto assistindo
às reações dela quanto conferindo os artistas e cantando as canções.
Depois disso, eles passearam pelo Mercado Pike’s Place e ele comprou um buquê
imenso de flores do campo para ela. Tinha pensado em rosas primeiro, mas não eram “a
cara dela”. Já as flores do campo… Embora cultivadas, conservavam uma característica
selvagem e lhe falavam ao coração. Ele riu de si quando as pegou. E quando entregou a
Cass, a reação dela pregou o coração dele no peito. Ela ficara calada, simplesmente
enterrara o rosto nas pétalas macias, inspirando o perfume. Ele estendeu a mão para ela
ao mesmo tempo que ela olhou para cima, olhos nadando em lágrimas. Ele acabara
amassando as flores com o corpo ao enredar os dedos pelo cabelo dela e incitá-la a ficar
na pontinha dos pés para receber o beijo. Eric perdeu-se nela, imune às preocupações da
vida cotidiana e da aglomeração de pessoas murmurando ao redor, ciente que a magia do
fim de semana estava esmorecendo ao passo que a vida real assomava do outro lado da
meia-noite.
Pela primeira vez, Eric sentiu um pouco de pena da Cinderela.
Ele pensou na batalha com a banca na semana seguinte, para financiar seu projeto de
desenvolvimento, apesar das sérias restrições orçamentárias do projeto de engenharia. Daí
pensou na reação de Cass quando ele revelasse que vinha escondendo seu nome e até
mesmo parte de sua identidade. Ambos os lados lhe prometiam a ruína. Isso sem
mencionar a reunião que ela mesma teria ao final da semana, e a qual ele não desejava
afetar.
Que mal faria adiar a verdade por mais um dia ou dois?

Capítulo 14

ERIC ROLOU a tempo de ver um traseiro nu – um belo traseiro nu – desaparecer em seu
banheiro durante o quarto dia consecutivo. Cass tinha permanecido no apartamento dele
desde o passeio no domingo. Ambos tinham ido trabalhar, com ela sempre saindo antes
dele todos os dias. Ele chegava em casa mais cedo também, ansioso para estar lá quando
ela entrasse. Ele estava totalmente na dela e amando cada minuto. Falando em minuto, ele
olhou para o relógio e fez uma careta. Faltava pouco para 5h. Ninguém deveria ter de se
levantar tão cedo assim. Resmungando, ele deitou-se de costas e jogou um braço sobre os
olhos a fim de bloquear a luz do banheiro. A perturbação no ar trouxe consigo a
insinuação fraca do perfume do lado dela da cama.
O lado dela da cama.
Cara, ele gostava de como isso soava. Ele rolou de novo, enterrando o rosto no
travesseiro e inalando o perfume característico que era todo dela – perfume combinado a
shampoo, laquê de cabelo caro e algo levemente exclusivo dela.
Eles iam cedo para a cama todas as noites, mas dormiam tão tarde que não faziam ideia
de como ela ainda estava funcionando. Nas conversas entre as sessões de amor quase
louco, eles aprenderam muito sobre o outro. Pequenas coisas, como o fato de ela adorar
sanduíche de manteiga de amendoim, creme de chocolate e banana. Ou que ele queria ser
piloto quando criança, mas que sua experiência nos céus se limitara a empinar uma pipa.
Que ela queria um cachorrinho de qualquer jeito, mas sentia que não tinha espaço nem
tempo para a raça que desejava. Que a comida favorita dele era caranguejo-rei. Que ela
odiava frutos do mar com uma paixão fervorosa. Todos os tipos de semelhanças e
diferenças que a tornavam tão real para ele, assentando-se em seu coração de um jeito que
deveria ter requerido meses e meses de empenho e, no entanto, se dera de maneira quase
imediata e absolutamente sem esforço.
Por algum acordo tácito, nenhum deles falou sobre seus empregos diários.
Conforme Dan tinha avisado, na segunda-feira, os engenheiros tinham confirmado a
aprovação da Agência de Proteção Ambiental, porém tinham informado que o projeto da
Soberana custaria muito mais do que o previsto inicialmente. Eric nunca tivera a
oportunidade de conhecer a equipe de engenharia – as propostas tinham sido feitas às

cegas a fim de evitar comportamento antiético. Mas eles estariam lá para a reunião com a
diretoria, apresentando o projeto. O que cairia muito bem, uma vez que ele precisava de
toda a ajuda possível para convencer o conselho a desembolsar ainda mais dinheiro. Mas
tudo isso era um estresse que ele não queria trazer para o relacionamento com Cass e,
além disso, a julgar como ela chegava cansada em casa, não havia porquê lhe oferecer mais
aborrecimento.
O encanamento estremeceu um pouco abaixo do assoalho quando Cass ligou o
chuveiro, e Eric ouviu o som da cortina sendo fechada segundos antes de ele ouvir os
xingamentos dela.
Deitando-se ao lado dele, ele escutou e sorriu.
– Você sempre se esquece de que a água leva alguns minutos para esquentar – berrou
ele.
– Eu te odeio – gritou ela de volta.
Eric não tinha ideia se ela estava falando com ele ou com o aquecedor. Não importava.
Ele estava tão feliz que não teria dado a mínima se tudo tivesse sido dirigido a ele.
O sono o dominou em algum lugar entre o último pensamento e a compreensão
fundamental de que ele se apaixonara totalmente por aquela mulher em questão de dias.
Ele acordou algum tempo depois, sentindo dedos em seu cabelo e lábios macios em sua
têmpora.
– Tenho que pegar algumas roupas em casa. Já usei todas que eu trouxe no domingo.
Suspirando, ele lutou contra a vontade de retornar ao sonho no qual estivera preso. A
cama se deslocou quando Cass se afastou.
– Você devia pedir folga e passar o dia comigo – murmurou ele, metade do rosto ainda
metida no travesseiro. O travesseiro dela.
Um sorriso rondou a resposta dela.
– E qual ia ser a boa do dia?
– Nós dois.
Dessa vez, ela riu.
– Tenho uma reunião daquelas hoje.
– Reunião daquelas, hein? Eu não sou páreo para esse tipo de entretenimento. – Ele
rolou para o lado, esfregando o rosto com uma das mãos. – Foi um devaneio, de
qualquer forma. Meu dia também está cheio de tarefas das quais não posso me livrar. –
Mesmo que ele quisesse. E ele queria.
Lábios macios roçaram pela bochecha dele e pararam no queixo.
– Eu adoraria ficar aqui. Duvido que a reunião vá ser boa. Aparentemente, o diretor ao
qual seremos apresentados hoje é um verdadeiro chato.
– Ligue quando acabar. Vamos almoçar. Ou nos agarrar. Tanto faz.
Ela riu, o hálito quente acariciando a pele dele.
– Oh, e Cass?
– Sim?
– Se o cara for realmente um chato, cuidado para não ser infectada.

Desta vez, a risada dela veio em repiques, o som aquecendo-o enquanto ele caía no
sono outra vez. Ele ia sentir saudade dela esta manhã, mas também tinha suas montanhas
para escalar.
O estômago de Eric se revirou quando seu coração trovejou dentro do peito como o
martelo de Thor. O pânico o deixou sem fôlego e transformou seu fígado em patê. Atingiu
todos os nervos, martelando-o até ele cerrar as mãos e seus músculos se contraírem
numa dolorosa câimbra de corpo inteiro.
Sua principal preocupação era que o conselho aprovasse a proposta do engenheiro,
uma proposta que ele não podia se dar ao luxo de financiar sem mais dinheiro de seus
investidores. Ele teria que convencê-los a escarafunchar os próprios cofres para
disponibilizar a diferença entre o que ele tinha em caixa e em ativos versus o que a
proposta exigia. E eles não iriam gostar.
Ele não queria lidar com a banca hoje. O potencial para uma ruína financeira e para
perda de seu sonho não tinha o direito de esmagar a felicidade, a sensação de
companheirismo que ele finalmente havia encontrado. Um passo em falso e ele estaria
ferrado. Ele só precisaria garantir que isto não acontecesse. Independentemente de
qualquer coisa.
PERDIDA EM seus pensamentos, Cass entrou pela garagem anexa ao seu prédio. Ela havia
vivido tanta coisa nos últimos seis dias com Dalton que estava sentindo-se um tanto
irascível – serena, porém inconstante; amedrontada, porém empolgada; perdida, porém
encontrada. Tão completamente encontrada. Ela nunca havia se sentido tão segura de seu
lugar, e este lugar era com Dalton. Todos os momentos com ele eram saturados de vida,
completos de uma forma que deixavam evidente que ela nunca tinha sido completa até
então. Ela não tinha sido infeliz. Não era isso. Era só que, quando estava com Dalton, ela
ficava mais feliz. Tornava-se uma pessoa melhor. Ele colorira, embora os tons de cinza de
sua antiga vida, e acrescentara pinceladas ousadas de cor e dimensão, criara profundidade
e movimento. Ele a fazia sentir-se viva de uma forma que Cass nunca havia experimentado.
Ele a fazia sentir-se amada.
Quando estava com ele, era exatamente quem queria ser. E realmente não fazia diferença
se ele era um stripper. Não importava se ele não tinha dinheiro ou um portfólio robusto
ou contato com as famílias que fortaleceriam o império Jameson. Estas eram coisas que
seu pai queria, até mesmo esperava. Não representavam quem ela era. Dalton não possuía
nenhuma das características que seu pai exigia de seus pretendentes, e isto a empolgava.
Aquele homem, o homem dela, era tudo de que ela precisava, tudo que queria, e tudo do
jeitinho dela. Ele não chegara buscando ganhar alguma coisa através de uma relação
estratégica ou, Deus me livre, casamento. Ele não se aproximara planejando usá-la para
chegar mais perto de seu pai e da influência dele. Não. Dalton tinha se aproximado dela
espontaneamente. Havia se desnudado e mostrado a ela o que era ser amada.
Triunfante, ela abriu os braços e rodopiou, cabeça para trás e olhos fechados enquanto
ria. Estava completamente apaixonada por ele, coração e alma.

As mãos dela bateram em alguém e Cass as encolheu, tropeçando para recuperar o
equilíbrio.
– Desculpe! Não foi minha intenção…
Mãos fortes agarraram os ombros dela.
– Está perdoada. – Lábios esmagaram os dela num beijo contundente.
Ela retribuiu o beijo por uma fração de segundo, achando que Dalton a havia seguido
até em casa por algum motivo. E então se deu conta: sabor de charutos importados e
uísque suave, lábios finos demais, o cheiro de perfume caro, o tato da lã e da caxemira
sob os dedos… Aquele não era Dalton.
Lutando para se libertar, ela afastou a boca para o lado e buscou por ar. Em seguida,
colocou em ação as aulas de autodefesa que Gwen tinha insistido que elas fizessem em
seus primeiros anos em Seattle. Cass gritou o mais alto que conseguiu no ouvido de seu
agressor. Quando ele se afastou, ela o golpeou com uma cabeçada, e um grunhido foi a
única reação satisfatória do sujeito. Então as mãos dele apertaram os braços dela, e ela
revidou pisando no pé dele e tentou lhe dar a joelhada mais forte possível na virilha. Ele
se retorceu no último segundo, no entanto, e ela acertou tanto na coxa quanto nos
testículos. Ainda assim, o sujeito se curvou como um saco vazio.
Cass se afastou aos tropeços, evitando correr às cegas e se colocando ainda mais em
perigo, ficando encurralada.
– Mas que droga, Cass! – Olhos azuis brilharam sob sobrancelhas escuras e o corte de
cabelo da moda agora estava totalmente desalinhado. – Qual diabo é o seu problema?
– Marcus? – questionou ela, piscando rapidamente. – Por que… O que foi aquilo? –
Quanto mais tempo ela passava ali recuperando o fôlego, mais irritada ficava. – O que
diabos se passou na sua cabeça para achar que podia me atacar numa boa? Não, não
responda. Eu não quero saber que joguinho depravado você planejou desta vez. A
resposta sempre será não. Não apenas não, mas o caramba que não. Então junte essa sua
carinha bonita e vá dar o relatório para o meu pai. Diga a ele que vou deixar passar esta
sua tentativa mais recente de conseguir algo comigo. Que eu me virei muito bem sozinha.
– A fúria a deixara meio estúpida e as palavras saíram antes que Cass percebesse que tinha
acabado de oferecer uma arma para ser usada contra ela. Praguejando, ela deu meia-volta e
seguiu para os elevadores.
Um aperto firme envolveu seu braço, puxando-a de volta. O tranco a fez colidir contra
o corpo de Marcus.
– Ei? Eu não transei com aquela sua assistente sem graça para nada. – Ele riu quando
Cass arregalou os olhos. – É incrível o que uma mulher diz e faz quando acha que um
homem dá a mínima para ela. Eu sei o suficiente sobre a Preservações para assumir
quando chegar a hora.
– Espere sentado – rebateu Cass, desvencilhando-se dele. – Você nunca vai fazer isso.
– Não, você me escute bem, sua vadiazinha. Eu ganhei este cargo com seu pai, e ele
concordou que faria parte do meu pacote de vantagens. Então eu não vou deixar você
estragar tudo. Você não vai me desprezar por causa de um fanfarrão mentiroso que tira a

roupa por uma nota de vinte e te oferece flores baratas e uma garrafa de vinho de três
pratas para acompanhar a comida para viagem do Olive Garden.
O estômago de Cass foi parar na garganta, como se tivesse sido ejetado de emergência.
Engolindo a bile, ela balançou a cabeça.
– Você não sabe do que você está falando. – Mas ele sabia. A assistente de Cass, uma
mulher em quem ela havia confiado tanto, havia cedido as informações. E para quê? O
que Marcus havia prometido a ela? Só mais um exemplo de homem que mentia e enganava
para o que queria.
E aí havia Dalton. Todas as coisas que Marcus mencionara em seu ataque verbal
nojento ela havia experimentado com Dalton. Verdade, flores do campo não eram caras,
mas ela adorara porque ele escolhera algo diferente para ela. Eles pediram a comida para
viagem no Olive Garden para que pudessem sentar na cama e assistir a um especial de
comédia na TV. E o vinho tinha sido mesmo o mais barato, mas foi espontâneo e
divertido, e ela lambeu o sabor dos lábios de Dalton e…
Marcus a chacoalhou com força suficiente para lhe dar trancos na cabeça.
– Seu gigolozinho não é quem você pensa que ele é.
– Deixe Dalton fora disso – rosnou.
Marcus arqueou as sobrancelhas.
– Dalton? Ele disse que era esse o nome dele? – Ele deu uma gargalhada, sacudindo-se
tanto que acabou por soltá-la involuntariamente. Cass o empurrou com força no ombro,
mas ele continuou rindo.
Dando meia-volta e afastando-se dele, ela cruzou o estacionamento. Escadas ou elevador?
De um modo ou de outro, ela não queria acabar presa em algum lugar com Marcus. Ela
estava chateada por admitir que ele a assustava e a confundia. Muito. Seus saltos estalavam
no concreto, marcando um ritmo rijo que estava a um triz de uma corrida.
– Ele está mentindo para você, Cass.
Ela mandou um dedo do meio para ele, sem jamais desacelerar o passo.
– Apenas lembre-se de que eu avisei quando tudo isso estourar na sua cara – disse ele
apenas alto o suficiente para que ela ouvisse. – E vai estourar.
– Fique longe de mim, Marcus. – Apertando o botão do elevador para descer, ela
olhou para trás, surpresa ao vê-lo ali parado, as mãos nos bolsos, sorrindo. – Da
próxima vez que você se aproximar de mim, vou providenciar uma medida cautelar. Por
quanto tempo você acha que meu caro pai vai te segurar na empresa depois que você se
transformar em um passivo de relações públicas? – Ela bateu um dedinho no lábio para
fingir profunda reflexão. Daí baixou a mão e olhou para ele com um ódio desprezível. –
Nos últimos anos, eu vi mais tipinhos como você chegando e indo embora do que você
pode imaginar. Você não é diferente dos últimos três que Jameson chutou, por isso não
vá se enganando achando que é diferente ou especial. Você é substituível, porque há uma
centena de sujeitos parecidos com você no seu encalço.
As portas do elevador se abriram e ela entrou, apertando freneticamente o botão para
fechá-la, quando Marcus veio atrás dela. Se ela acabasse presa ali com ele, se ele apertasse

o botão de emergência, se ele não estivesse mentindo e o pai dela tivesse feito exatamente o
que Marcus dissera e a tivesse oferecido como uma espécie de troféu…
As portas se fecharam com um silvo suave e o elevador começou a descer. No terceiro
andar, Cass começou a tremer. Pontinhos pretos dançavam diante de sua visão e ela se
perguntou, brevemente, se ia desmaiar pela primeira vez na vida.
– Não – impôs ela, abaixando-se e se obrigando a respirar fundo e devagar.
O elevador parou em seu andar e as portas se abriram. Cass se aprumou, firmou-se e,
em seguida, saiu como se nada tivesse acontecido, indo diretamente para seu apartamento.
Entrando, ela fechou a porta e encostou-se nela. Estava em casa. Sentia-se bem, embora
um pouco vazia sem Dalton. Um sinal sonoro suave a fez olhar para seu celular. O aviso
de que havia uma mensagem na caixa postal piscava freneticamente.
Ela pegou o telefone e discou.
– Recepção, Madeline falando.
– Oi, Madeline. Aqui é Cass Wheeler. Você me deixou um recado para ligar para a
recepção para pegar uma encomenda?
– Sim, senhora. Tem uma encomenda para você.
O pavor a dominou, seus dedos incrivelmente frios.
– Mas eu não pedi nada.
– Ah, não é esse tipo de encomenda. – A mulher, mais jovem do que a recepcionista
com quem Cass havia discutido antes, não conseguia conter seu entusiasmo descarado. –
É o tipo de encomenda que toda mulher quer encontrar quando chega em casa.
A lembrança das flores do campo amassadinhas entre o corpo dela e o de Dalton fez
seu coração falhar uma batida.
– Flores?
– É o seguinte… Tem pelo menos três dúzias de rosas de haste longa aqui, em um vaso
de cristal lapidado. São super exageradas, srta. Jameson. Quem quer que as tenha enviado,
certamente queria impressioná-la. Eu diria que conseguiu.
Cass engoliu em seco, a garganta apertada. Ela não precisava ler o cartão para ter certeza
de que não eram de Dalton. Ele não teria enviado algo que não combinava com ela. Ele a
conhecia bem demais.
Mas o quão bem ela o conhecia? Marcus havia se relevado um tanto presunçoso para
alguém que não sabia o que ela sabia. Ele se mostrara demasiadamente confiante de que a
coisa toda ia estourar na cara dela.
– Senhorita Jameson? Devo mandar entregá-las aí em cima ou gostaria de vir buscá-las?
– Pode ficar com elas – sussurrou Cass.
Estarrecida, ela voltou a caminhar pelo apartamento, o tempo todo tentando ignorar a
sensação arrasadora de que Marcus estava dizendo a verdade.
A respeito de tudo.

Capítulo 15

CASS FICOU na garagem do edifício, lutando para respirar. Fazia uns dois anos que ela
não tinha um ataque de pânico, mas aquela sensação de “estou tendo um ataque”
prometia ser peculiar. Estúpido, Marcus imbecil. É tudo culpa sua. E era. Se ele não tivesse
falado com ela sobre Dalton, ela estaria bem – pelo menos conseguindo respirar.
Mordendo o lábio, ela começou a cutucar uma cutícula distraidamente, um hábito de
nervoso. Ela se obrigou a parar. Não podia ir para a apresentação com os dedos feridos.
Isso seria simplesmente fantástico – ela havia desprendido tanto esforço para parecer a
Princesa do Gelo que lhe atribuíam e acabaria com dedos feridos, deixando bem claro o
quanto estava tensa. Isso mesmo. Fantástico.
Respirando fundo várias vezes, Cass balançou as mãos e fez uma avaliação rápida de
seu visual. A saia estava fechada. Ela passou as mãos em volta da cintura e dos quadris.
Não havia protuberâncias estranhas na camisa. Exceto… Porcaria. Sempre havia um
pedacinho da camisa que embolava e precisava ser alisado no último minuto. Abrindo a
porta do carro, ela meio que se agachou e enfiou a mão por baixo da saia, tentando pescar
a ponta da camisa. O medo de alguém vê-la estava um segundo distante do de Marcus estar
a observá-la de algum jeito. Como sempre, seu pai tinha encontrado um jeito de
influenciar a vida dela.
A discrição se provou inútil. Ela se levantou e ficou retorcida como um origami de um
cisne enquanto abaixava, puxava e ajeitava para deixar tudo no lugar, e aí teve de consertar
o sutiã como resultado do contorcionismo. Depois que estava tudo pronto, gotículas de
suor lhe pontilhavam a testa.
– Mas que droga. – O epíteto foi dito baixinho e só para alívio próprio. Palavras.
Simplesmente palavras. Mas permitiram que ela desabafasse um pouco da pressão
crescente.
– Liberando o estresse?
Cass girou com tanta força e tão depressa que bateu o quadril no carro vizinho.
– Droga! – Desta vez o epíteto foi gritado. – Não faça isso comigo.
Gwen deu de ombros.

– Olhe. Vou me casar daqui a 72 horas. Estou muito mais estressada nesse momento
do que você, então de jeito nenhum que você vai ganhar minha compaixão. Capisce?
Com o coração na garganta, Cass assentiu.
– Você está certa. Eu sei que você está certa. É só…
Gwen se aproximou e abraçou Cass.
– Este acordo não foi feito para você superar seu pai. Não foi feito para você vencê-lo
no universo de imóveis ou para provar que você chegou lá ou qualquer outra coisa que
você possa estar pensando.
– Não consigo evitar, mas sinto como se estivesse ajudando e colaborar com o inimigo.
Eu descobri como meu pai sempre parece conhecer meus movimentos. Estou com medo
de que ele vá me usar de alguma forma para ganhar o projeto de volta.
– O quê? O que aconteceu? – Gwen exigiu saber.
Então Cass explicou, falou tudo sobre Marcus, contou que ele a seguiu e da
espionagem maluca que ele fez.
Gwen acariciou o braço de Cass e olhou para ela, os olhos solenes.
– Você deveria ter me ligado. Eu teria vindo para você não precisar enfrentar isso
sozinha.
Isso era parte do problema. Ela poderia ter ligado para Gwen, mas não ligara. Ela
queria falar com Dalton, na verdade, e chegara ao ponto de pegar o telefone. Mas daí
desistira de telefonar. O medo de ele ficar bravo por ela fazer tanto drama por bobagem,
de ele soar como seu pai e estragar tudo que ela sentia por ele, tudo isto a apavorava. E se
ela fosse ser sincera, Marcus tinha conseguido plantar uma semente de dúvida em seu
coração, no que dizia respeito a Dalton.
Gwen colocou a mão no braço da amiga.
– Cass?
– Eu estou bem. – Ela balançou a cabeça. – Está tudo bem.
– Não, não está. Escute – disse Gwen, um fundinho de fúria alimentando suas palavras.
– Você poderia ter dado o projeto ao seu pai se quisesse. Você poderia ter tornado
impossível para a Soberana conseguir a aprovação da APA, e então entregado o projeto ao
pai. Você não fez nada disso. Você deixou que o processo passasse por cada fase,
respeitando as regras do sistema, e deixou que a licitação corresse do jeito que tinha que
ser. Os desenvolvedores poderiam ter escolhido outra empresa ambiental para lidar com
os problemas de escoamento. Eles gostaram mais da nossa proposta. E quanto à sua
assistente? Nós vamos cuidar dela assim que a reunião terminar.
– Mas…
– Não – rebateu Gwen. – Pare com isso, Cass. Você está duvidando de todos os
nossos movimentos e vai acabar entrando lá insegura. Pare com isso. – Gwen fez uma
pausa, observando Cass atentamente. – Você sempre foi a mais forte de nós duas. De
onde está vindo isso? O que está acontecendo?
Cass comprimiu os lábios para se impedir de roer as unhas novamente.
Gwen cruzou os braços e olhou para ela com uma ferocidade que significava encrenca.

– Desembucha, mulher.
– Eu estive com Dalton.
– Eu sei. – A loira baixinha meneou as sobrancelhas. – Você tem sido lacônica a
respeito do que rolou com ele desde que o conheceu.
Cass fechou os olhos e se obrigou a respirar, seu coração havia se alojado firmemente
na garganta.
– É mais do que apenas estar com ele, Gwen.
– Ei! O que está rolando?
De jeito nenhum que Cass estava preparada para aquela conversa. Ela simplesmente
não conseguia. Estava tudo muito cru, muito real para se lidar agora.
– Podemos conversar sobre isso depois da apresentação.
– Chegamos com quase 45 minutos de antecedência. Podemos conversar em 15
minutos – disse Gwen suavemente. – Vamos lá. – Agarrando-lhe o pulso, Gwen a puxou
para a traseira da caminhonete da Preservações que Cass tinha dirigido naquela manhã.
Baixando a porta da caçamba e sentando-se em cima, ela cruzou as pernas fazendo uma
tesoura deliberada e fez um gesto grandioso para Cass se juntar a ela.
Cass não conseguiu evitar sorrir.
– Esta é a sua versão do sofá de um terapeuta?
– Uma mulher deve usar as ferramentas disponíveis. Isso significa que este é meu
escritório confidencial e, por padrão, este aqui é meu sofá. Agora puxe uma almofada
esmaga bumbum e me diga o que está acontecendo.
Escorregando na porta da caçamba, Cass cruzou as pernas e recostou-se nas mãos. O
instinto a fez examinar o ambiente em busca de Marcus. Ela acreditava que ele
simplesmente não a deixaria em paz. Não depois do que ocorrera de manhã. Gwen
precisava saber o que estava acontecendo, não importando o quanto ele havia humilhado
Cass.
Ela chegou a erguer as mãos para passá-las no cabelo, mas daí lembrou-se que havia
feito um coque apertado. Resolvendo brincar com a bainha da saia, em vez disso, ela
suspirou.
– Deixe-me resumir para você. Tive os melhores seis dias da minha vida, e eles
começaram quando Dalton entrou no meu apartamento. Sim, teve sexo, sexo incrível, mas
não é isso. Ou pelo menos, isso não é tudo. – Ela parou de se remexer e pousou a ponta
dos dedos nos lábios, sorrindo. – Nós rimos e ficamos conversando madrugada adentro,
embora ainda estejamos patinando em relação a pontos mais delicados de nossas vidas.
Ninguém fez grandes confissões, acho. Foi só conversa casual. Não tem nenhuma pressão
por eu ser da família Jameson. Ele não quer me desejar por nenhum motivo que não seja
eu mesma. Eu, Gwen. Apenas eu. Minha família não faz parte de uma espécie de
negociação sexual. Somos só nós dois naquele quarto. E depois? No dia seguinte? Nós
fomos ao mercado e ele me comprou flores do campo antes de comprarmos comida para
viagem e voltarmos ao apartamento dele para comer, beber e assistir ao musical O
Fantasma da Ópera na cama.

– Fantasma, hein? Ele está sacando belas armas.
– Ele sabe que eu amo musicais, e ele também gosta. – Ela se remexeu sobre o quadril
e, apoiando-se em uma das mãos, disse o que tanto temia dizer: – Ele preenche um
pedaço de mim que eu nem percebia estar vazio, Gwen. É como se ele fosse a única coisa
na vida que estava faltando, e isso me assusta para diabo. Eu não sei se preciso dele
exatamente, mas eu o quero. Desesperadamente.
Gwen deslizou pela caçamba e ficou de pé, oferecendo a mão a Cass. Quando esta
hesitou, Gwen meneou os dedos.
– Venha cá.
Cass também se pôs de pé e pegou a mão de Gwen.
– Quando conheci Dave, houve essa… Essa… Conexão. Ele se encaixou numa parte oca
dentro de mim e, de repente, eu estava ligadona. As coisas estavam melhores porque ele
estava comigo, independentemente da situação. Oh, eu teria ficado bem sem ele. Eu
poderia ter vivido e sido feliz. Mas agora eu estou mais feliz. A vida simplesmente é
melhor com ele do que sem.
– Exatamente. – Cass assentiu com veemência.
Gwen acariciou a mão de Cass com o polegar.
– Você continua sendo você, independente, forte, com objetivos. Você simplesmente
só encontra mais forças quando está com ele do que quando está sozinha. E você é uma
idiota se fugir disso por medo.
O comentário sobre o medo fez a nuca de Cass se eriçar.
– Acho que um pouco de medo é justificado. Marcus me deu um aviso vago sobre
Dalton. Eu não entendo, mas também não quis ficar com ele para questioná-lo.
Os olhos de Gwen se estreitaram quando ela sorriu.
– Eu quero enfiar aquele idiota numa jaula bem pequena com uma leoa muito
misândrica, extremamente feroz e faminta, e quero que ela tenha só metade dos dentes
para demorar roendo os ossinhos dele.
Cass assentiu nervosamente.
– Você me assusta um pouco.
– Eu prefiro que Marcus fique assustado. – A loira baixinha suspirou. – Mas, tirando
o Marcus Otárius, você mencionou o medo. Não precisa ter tanto medo de cair de
amores, querida.
– Eu não estou caindo de… – Ela gaguejou e parou de repente. Amor? Não. O que ela
sentia por Dalton não era amor. Ainda não. Era muito intenso, como química, sim. Mas
amor? Amor demandava tempo.
Gwen olhou para o relógio.
– Precisamos fazer uma revisão rápida antes de irmos para lá, para sua cabeça poder
retornar ao jogo. Vamos cuidar da sua assistente e de Marcus depois. E mesmo que isso
não pareça relevante… Eu sei como é se sentir bem ali, na iminência de cair de amores. É
assustador para diabo. Mas a queda mesmo? – Ela sorriu, os olhos brilhantes. – Não tem
nada igual.

Medo lutava contra a esperança, uma luta escorregadia no gel que a estava
enlouquecendo. Era uma confusão visual. Ela manteve os olhos fechados e pensou em
Dalton quando deixou seu corpo sonolento na cama de manhã. Ele sorria para ela,
tentando permanecer de tantas maneiras. Tudo nele fazia-a querer ficar ainda mais com
ele, tê-lo em sua vida de uma forma mais permanente.
– Mas, e se eu não tiver certeza se quero me apaixonar? E se eu não estiver totalmente
segura da pessoa por quem estou me apaixonando? Como eu disse, a gente ainda não fez
grandes confissões.
– Apaixonar-se envolve escolha apenas em parte, querida. Mas esta escolha requer
coragem e fé – disse Gwen, tão baixinho que Cass precisou se concentrar para ouvi-la. –
Você sempre foi corajosa. E quanto à fé? Se ele capturou seu lado mais esquivo? Encontre
fé nele. Não o perca por covardia e desconfiança.
Com os dedinhos dos pés contraídos na borda daquele precipício aterrador, Cass
abriu-se para as possibilidades e saltou.
Ela estava oficialmente caindo de amores por Dalton Chase.

Capítulo 16

ERIC PASSEAVA pelo seu escritório. Faltava menos de uma hora até o momento da
verdade que iria conduzi-lo a uma corrida de sucesso ou esmagá-lo e deixá-lo tão
quebrado e ignorado feito um animal atropelado na estrada. Ele bufou. Talvez a analogia
com atropelamentos fosse pouco forte, supôs ele. Um resultado negativo não iria matá-lo,
mas, indubitavelmente, levaria-o a querer estar morto. Ele não conseguia imaginar sua
assistente – cujo marido acabara de ficar desempregado – perdendo o emprego também.
Ou encarar sua gerente de projeto e explicar que ela teria de lidar com o desemprego, bem
como com a apresentação inesperada do pedido de divórcio do marido. E seria
particularmente difícil informar ao analista de desenvolvimento, um amigo que ele tinha
recrutado logo depois da faculdade, que seu primeiro emprego seria em uma empresa
extinta. Não havia nada de muito analítico nisto.
Assim que passou de novo por sua mesa, Eric pegou seu frasco de antiácido e tomou
dois. A textura farinácea não o incomodava mais. Diabo, essas coisas eram como uma
dose de licor depois do jantar para ele agora.
Ele parou – parou de caminhar, parou de mastigar, parou de se preocupar – quando
sua mente foi para a conversa com Cass, na qual ela se permitira se revelar vulnerável e ele
fizera um comentário a respeito de licores após o jantar. O calor floresceu dentro dele.
Ela sorrira para ele na ocasião, até mesmo rira, e aquilo o incitara a tomar a estrada
imprudente que o trouxera ao momento atual.
Ocorreu-lhe que o sucesso da reunião significava muito para o sucesso de seu
relacionamento. Se ele pudesse parar de juntar tampinhas de refrigerante para conseguir
brindes, parar de temer que seus cheques voltassem, parar de fazer striptease, ele poderia
de fato se concentrar sobre as crises imediatas em sua vida e realmente começar a olhar
para frente. Sem esta escolha, não havia futuro para eles. Ele não poderia pagar um jantar
agradável de vez em quando sem ser lembrado de como quase tinha conseguido. Ele não
poderia explicar que, em poucos anos, quando sujeitos mais jovens assumissem como
dançarinos principais na boate, ele estaria buscando emprego com um diploma
desatualizado e um currículo inviável. Cass entendia o conceito, mas a realidade iria deixá-

la amarga e ressentida. Isso era algo que Eric não arriscaria. Ele terminaria tudo com ela
antes.
– Que diabos? – resmungou ele, dando um empurrão em sua cadeira de executivo, de
modo que ela saiu cambaleando e ricocheteando pelo escritório até bater na parede
oposta. Pegando sua xícara de café, ele a ergueu, mas não bebeu, enquanto visualizava os
planos para o desenvolvimento modesto dos negócios. Ele não tinha perdido o negócio,
mas ali estava, tomando porcarias para seus problemas de estômago, demitindo gente em
sua imaginação e separando-se de Cass?
– Recomponha-se, Reeves. Você não chegou até aqui sendo uma garotinha que tropeça
em todos os galhos da floresta no filme de terror. Você já fez o trabalho braçal. Você
estudou todos os ângulos. Você conseguiu passar a perna em David Jameson. Você
provou que é melhor do que isso. Você é mais esperto do que isso. – Ele bufou dentro
da xícara e murmurou: – E pelo amor de Deus, as pessoas gostam de você.
Ele bebeu um gole de café morno e se perguntou pela centésima vez o que Cass estaria
fazendo esta manhã, como estaria indo a reunião dela. Ele tinha esperanças de que toda a
preparação dela tivesse valido a pena. Ele nunca conhecera uma mulher tão orientada para
o sucesso. Eles não haviam conversado muito sobre suas respectivas rotinas. Ainda não,
de qualquer maneira. Havia também muito a aprender sobre o outro em todos os
momentos, muito para processar sobre quem eles eram, sem a baboseira de cargos,
salários e planos de carreira. E para ser sincero, ele não queria que ela soubesse sobre a
possibilidade muito real de que ele poderia perder até a última peça de roupa porque
simplesmente não era bom o suficiente para segurá-la.
A verdade, Eric finalmente encarou, deu um golpe particularmente brutal em seu ego.
Ele já ficava sem a roupa para ganhar dinheiro quatro noites por semana, e agora ali estava
ele, lutando para mantê-la no corpo a todo custo.
Jogando a cabeça para trás, ele riu ao mesmo tempo que alguém bateu à sua porta.
– Entre – disse, sorrindo enquanto botava a xícara com restos de café na mesa.
Sua assistente entrou com seu bloco de estenografia e a sempre presente caneta presa
atrás da orelha.
– Você queria ser avisado quando o conselho chegasse. O sr. Declan acabou de sair do
elevador. Ele está no banheiro. – Ela ajeitou os óculos. – A diretoria está pronta para
começar, e os engenheiros devem estar aqui em breve. Você ainda quer a banca reunida
antes de os engenheiros aparecerem?
Aquela era a primeira aposta do dia. Trazer os engenheiros para a sala com a banca
presente e sentada significava que os apresentadores teriam de estar preparados no
segundo em que entrassem pela porta. Deixar que os engenheiros se instalassem e a banca
entrasse depois iria colocar sua equipe sob leve desvantagem na grade de poder, e não
havia dúvidas de que esta seria uma reunião na qual o poder e a influência moldariam o
resultado.
Enfiando as mãos nos bolsos, Eric balançava para frente e para trás, dos calcanhares
aos dedos dos pés.

– Sim, vamos acomodar nosso pessoal primeiro. Vou buscar Declan agora. Deixe os
engenheiros na recepção, mesmo que precise chamar um membro do conselho por vez.
Eu não quero que o pessoal da Preservações entre na sala até nossa equipe estar
totalmente reunida. – Ele ajeitou a gravata antes de recuperar a cadeira, pegar o paletó
pendurado no encosto e vesti-lo. – Vamos cozinhá-los um pouco. Antes de acompanhálos à sala de reuniões, quero que você venha e me diga em voz baixa que eles chegaram.
Está tudo pronto, mas precisamos ter certeza de que estamos prontos. Tudo bem para
você?
Ela sorriu e assentiu.
– Não é a minha primeira reunião estratégica.
– Eu não tinha percebido que reuniões podiam ser tão estratégicas. – Ele brincou,
seguindo para a porta.
Ela deu de ombros.
– Depende de quem está na liderança, acho.
Eric riu e saiu de seu escritório, flagrando o sr. Declan aguardando por ele.
Estendendo a mão, Eric começou o que poderia vir a ser o primeiro de muitos dias
estressantes quando o Chok Resort ficasse sob a administração e desenvolvimento de sua
equipe e sob o dinheiro daquelas pessoas.
REVELAÇÕES SOBRE apaixonar-se não foram suficientes para deter a paciência de Cass
conforme a manhã avançava. Ela estava chateada. O CEO estava se provando tão babaca
quanto os rumores diziam, deixando ela e Gwen sentadas na área de recepção por vinte
minutos, enquanto uma bela mulher de meia-idade conduzia o elenco masculino acima de
55 anos para a sala de reuniões, um a um. O sujeito provavelmente estava tentando
preveni-la, dando-lhe um vislumbre dos jogadores endinheirados sem necessariamente
deixá-la conhecer o plano do jogo. Se o burro já tivesse participado de um dos jantares de
sua família, ele perceberia o quão fútil eram seus esforços. Ninguém a intimidava como
seu pai, ninguém a envergonhava como sua mãe, e ninguém lhe oferecia desdém tão
eficientemente quanto seu irmão. Cass tinha muita experiência nesse campo para deixar o
sujeito perturbá-la. E a noiva ansiosa ao seu lado? Cass não estava disposta a apostar em
mais ninguém senão em Gwen quando elas entrassem no ambiente aparentemente sagrado
da sala de reuniões. Sua melhor amiga seria um terror profissional.
Gwen se inclinou e cutucou Cass, meneando a cabeça em direção à porta do santuário
formado pelos escritórios.
– Acha que ele tem um pênis pequeno?
– Hein?!
– O CEO. Ele está fazendo um espetáculo, deixando a gente mofando aqui.
Cass riu.
– Eu estava pensando a mesma coisa. – Enxugando as palmas úmidas na saia, ela se
irritou por ele estar conseguindo atingi-la. – Estamos prontas, apesar de tudo.

Elas colidiram os punhos num gesto cúmplice ao mesmo tempo que a mulher agora
um tanto familiar retornou.
– Acompanhem-me, vou levá-las ao conselho administrativo para que façam a
apresentação do projeto.
Sincronizadas, Cass e Gwen se levantaram, pastas na mão e costas eretas.
– Obrigada – disse Cass, assentindo em reconhecimento.
Elas seguiram a assistente por um corredor curto, parando em frente a uma porta
pesada.
– Um momento, por favor – disse a mulher, esgueirando-se para dentro da sala.
Gwen fungou e se virou para Cass.
– Sentiu esse cheiro?
Cass enrugou a testa e fungou também.
– O quê?
– Testosterona. Isto está me sufocando. Devo ser mais suscetível porque sou mais baixa
e esta porcaria está tão pesada que esta pairando perto do chão.
Cass engasgou numa risada, obrigando-se a selar os lábios e a lutar para manter a
compostura quando a “guia de turismo” delas apareceu novamente.
– Eles estão prontos para recebê-las.
Cass respirou fundo e entrou, Gwen foi logo atrás.
A sala era genérica na aparência – paredes cinzentas, carpete cinza escuro, mesa pesada
de madeira com cadeiras de couro de encosto alto cheias de rostos previsivelmente
benignos. Todos, exceto um. A cadeira à cabeceira da mesa estava de costas para elas,
virada para os gráficos montados na parede. O CEO, Eric Reeves.
Houve o farfalhar de papéis.
Alguém pigarreou.
O CEO girou em sua cadeira ao mesmo tempo que Cass começou a dizer:
– Senhores – Mas conseguiu dizer de fato apenas “senh…” antes de parar
abruptamente.
Sangue latejava em seus ouvidos como uma batida tribal. Os pontos pretos dançavam
diante de sua visão e ela piscou rapidamente. Uma gota de suor frio correu pelo vão da
espinha enquanto a boca ficou mais seca do que o deserto do Saara no auge do verão. Não
era possível. Aquilo não estava acontecendo com ela.
Traída.
Cass tinha dado o salto louco sobre a fé apenas uma hora atrás. O universo não seria
tão cruel a ponto de deixá-la se estatelar de cara no chão. Ah, mas era como se todas as
partes do seu corpo estivessem quebrando.
Porque sentado na cadeira, à cabeceira da mesa, estava o mesmo homem que a havia
deixado na cama apenas três horas antes. Dalton Chase.
TODOS OS sistemas, voluntários e involuntários, do corpo dele cessaram diante da visão
das duas mulheres que estavam no extremo oposto da mesa. Uma o surpreendeu. A outra

lhe causou um choque de parar o coração. Ele não conseguia respirar. Não conseguia
pensar. Não conseguia se mexer. Não conseguia encontrar sua voz.
Cass Wheeler.
O tempo começou a girar, como uma coisa intangível que ia se tornando inconsequente
enquanto eles simplesmente olhavam um para o outro. Eric sabia que os outros estavam
assistindo à mímica, mas isso não importava. O que importava era o que estava
acontecendo entre ele e Cass agora. Tudo que ele havia construído estava desmoronando.
Ele conseguia ver aquilo no rosto de Cass. Recuperar aquilo parecia tanto supremamente
importante quanto simplesmente impossível. Então ele ficou sentado ali, mudo com o
choque, e ficou observando enquanto ela voltava à tona devagarzinho.
– Senhores – gaguejou ela –, peço licença por um minuto. – Virando-se de maneira
hesitante, ela saiu da sala de reuniões antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa.
Gwen lançou um olhar “vá para o inferno” para Eric antes de assentir para os presentes
e ir atrás de Cass.
Eric não disse uma palavra. Ele não podia dizer. Ainda não. Ele queria ir atrás dela,
explicar que usava um nome artístico, que não a enganara intencionalmente, que não fazia
ideia de que ela ia aparecer ali hoje. Qualquer coisa para impedi-la de sangrar de dor bem
diante dele.
No entanto, se saísse de sua cadeira e fosse atrás de Cass, ele ficaria devendo uma
explicação à banca. Isso significava revelar sua vida como stripper. Ele não podia correr o
risco de indispor os mais conservadores no grupo porque ele precisava do apoio
financeiro para fazer o negócio acontecer, ainda mais agora com o que Cass estava prestes
a apresentar. Sem o dinheiro, ele estaria ferrado.
A escolha se resumia entre Cass e a empresa, seu futuro ou o futuro de muito mais do
que meia dúzia de pessoas. Não havia resposta certa nessa situação, e Eric sabia disso. As
pessoas iam se magoar. A pergunta era, quantas?
Eric queria jogar alguma coisa na parede. Cerrando os punhos, ele voltou sua atenção
para a conversa quando um dos membros do conselho se dirigiu a ele diretamente.
– Presumo que o senhor tenha algum relacionamento com aquela mulher, sr. Reeves?
– Eu… – Ele parou. O que ele disse? “Ela é minha namorada, mas não sabia que eu era o
chefe desta empresa, até agora.” Não. Apenas, não. Ele estava disposto a dar seu sangue,
suor e lágrimas àqueles homens. Mas eles não tinham direito de reivindicar seus sonhos,
e Cass era parte de seu sonho para o futuro.
Pigarreando, ele continuou.
– Tenho. No entanto, eu não sabia que ela era a diretora da Preservações até agora. Nós
não esperávamos ver um ao outro neste local.
– Obviamente – disse um dos homens com amargura. – Terei problemas com o
financiamento deste projeto se sua vida pessoal for interferir em nossa capacidade de
negociar.
Eric se eriçou. Apoiando os antebraços em cima da mesa, ele olhou para todos os
rostos.

– Prometo que nada vai afetar nossa capacidade de tocar este projeto com
profissionalismo e competência visionária. – A confiança em sua voz não deixou espaço
para dúvidas.
– Você está certo disso?
– Eu permaneci aqui na sala, não foi?
– Então alguém por favor peça às mulheres para voltar. Eu gostaria de discutir este
empreendimento sem qualquer outra interferência.
Eric ficou de pé ao mesmo tempo que a porta se abriu.
Cass e Gwen entraram na sala, seus movimentos suaves e graciosos. Nenhuma das duas
olhou para ele.
Eric não conseguia parar de encará-las. Cass estava tão bonita, tão incrivelmente
composta, tão…
Whurly colocou as mãos sobre a mesa, as palmas para baixo, e olhou para Cass.
– O que seu pai achou da ideia de você trabalhar com o maior concorrente dele, srta.
Jameson?
Ela era filha de David Jameson.
BOMBARDEADA POR emoções conflitantes, Cass não tinha ideia do que estava sentindo.
Ela só conseguiu menear um ombro, um arremedo de dar de ombros.
– Meu pai interfere na minha empresa tanto quando eu interfiro na dele, senhor. A
Preservações opera em uma plataforma de ética que não permite que eu discuta projetos
com ninguém fora da equipe.
– Os jovens não entendem de ética – respondeu o homem.
– Então considere-me uma velha. A Preservações nunca foi acusada de comportamento
inadequado ou de comprometer sua ética, e nunca será, senhor.
As palavras soaram ocas até mesmo aos ouvidos de Cass, mas aparentemente ao
esquisitão que a observava por sobre a armação dos óculos.
– Então vamos começar com isso. O que quer que haja entre você e o sr. Reeves será
resolvido, presumo?
– Permita-me ser direta. Não há nada para se resolver. – Ela não conseguia olhar para
Dalton… Eric… Independentemente do quanto desejava fazê-lo. O desejo de acabar com a
raça dele bem ali mesmo era quase insuportável. Foi a dor violenta da traição que a
manteve em silêncio.
Eric não reagira ao anúncio que ela era da família Jameson, então ele provavelmente já
sabia. Será que ele planejara aquilo? Para mantê-la por perto, talvez seduzi-la, para garantir
que os planos, os planos dele, dessem certo? As palavras de Marcus vieram à tona,
preenchendo a cabeça dela com os sons de sua risada zombeteira. “Apenas lembre-se de
que eu avisei quando tudo isso estourar na sua cara”, dissera ele. Bem, tinha estourado
espetacularmente.
Ela havia sido enganada, um peão em mais um joguinho masculino. Mas ela não era a
peça descartável de ninguém.
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ERIC QUASE caiu da cadeira quando Cass disse que não havia nada para resolver. Que
diabo. Ela era filha de Jameson. Ela havia estado na cama dele, na vida dele. Será que ela
planejara aquilo, que ele fora escolhido a dedo para fornecer informações sobre o
projeto? Ou o desejo dela por ele fora sincero? A confusão e a fúria lutavam na mente
dele, movimentando-se em seu crânio como um lutador de sumô.
Ele conseguiu sobreviver à apresentação sem perder as estribeiras, mas chegou perto de
fazê-lo várias vezes. Cass e Gwen tinham feito um trabalho reconhecidamente estelar
delineando os requisitos da Agência de Proteção Ambiental, as soluções propostas pela
Preservações e a aprovação do mesmo para a APA. O problema? As soluções propostas
excediam o orçamento em mais de 1,5 milhão de dólares. Milhão. Dólares. Não houve
objeção ao plano. A APA tinha aprovado. Quaisquer soluções alternativas teriam de ser
reprojetadas, e isso custava dinheiro. E teriam de ser reapresentadas, o que custava
tempo. E tempo era dinheiro. Tudo se traduzia em dinheiro. E agora Eric precisava
convencer a banca a dá-lo a ele.
Inclinando-se para frente, ele pousou braços sobre os joelhos e concentrou-se em
Whurly, evitando olhar para Cass.
– Senhores, como podem ver, a Preservações propôs soluções que excedem o
orçamento que oferecemos…
– Vocês irão perceber que nossas soluções têm a melhor relação custo-benefício para
gerir o escoamento de todo o resort, sr. Reeves.
O jeito como ela disse o nome dele o matou. Eric ansiava por ouvi-la dizendo-o desde
que a conhecera, e o momento foi arruinado pela fúria na voz de Cass.
– Além disso – continuou ela –, os gerentes de projeto do Chok concordam que este é
o meio mais viável de desviar o escoamento e preservar a área de nidificação dos cisnestrombeteiros que ocupam as regiões a sul e oeste do resort. Você e a banca estão cientes
de que os cisnes-trombeteiros são motivo de preocupação, em especial porque eles estão
vulneráveis à extinção.
Eric levantou a cabeça e os olhos dele encontraram os de Cass. A batalha ferrenha foi
travada em segundos, sem que uma palavra fosse trocada. Havia raiva. Deus o ajudasse,

havia tanta raiva. Que dor era a traição aberta que cortava em ambos os sentidos. Será que
ela não via que ele estava tentando salvar o projeto e, por definição, o planejamento dela?
– Nós não estamos tão preocupados com os cisnes como estamos com as implicações
de sua proposta sobre o orçamento – disse calmamente Bradington, um dos membros
mais conservadores do conselho. – Se isso é o melhor que você pode fazer, talvez
tenhamos de explorar outras opções.
Cass se inclinou para frente e planou as mãos sobre a mesa.
– Eu os incentivaria a fazer exatamente isto, mas permita-me ser muito clara aqui. Se
você determinar que a Preservações não é a mais adequada para este trabalho e procurar
outra empresa, teremos muito prazer em abrir caminho. Quando o fizermos, porém,
nossos planos vão com a gente e nós não estaremos disponível para mais uma consulta.
– Ameaçar esta banca não é a melhor maneira de nos impressionar, mocinha.
Eric assistia à cena, observando os olhos de Gwen primeiro se arregalarem ante a
declaração de Cass e depois se semicerrarem por causa da resposta aviltante de
Bradington. Eric precisava salvar o momento, mas que momento? Ele poderia se
concentrar na banca e garantir o dinheiro ou tranquilizar Cass, garantindo que estava do
lado dela, salvando assim o relacionamento… Um relacionamento que talvez tenha sido
baseado em subterfúgios. Será que ela realmente mentira para ele?
O coração dele vacilou, perdendo o ritmo antes de acelerar. Tum, tum, tum, tum. Era
implacável, batendo contra as costelas, até que ele se viu obrigado a pigarrear e se ajeitar
na cadeira.
Sentado à esquerda de Eric, Whurly se inclinou.
– Reeves?
– Está tudo bem – murmurou ele.
– Você é jovem para ter problemas de saúde. – O velho aproximou-se mais. – É jovem
para ter problemas no coração, inclusive.
Eric olhou para ele, surpreso ao ver a compaixão no rosto do homem.
– Eu sou um membro deste conselho, Eric, não o braço direito de Satanás. –
Recostando-se de volta na cadeira, ele voltou a atenção para Cass, que no momento estava
numa contenda contra Bradington.
Problemas no coração. E não era exatamente isso que seus problemas eram? Mesmo que
fosse um coração ferido. Sua mente acelerou, repassando conversas e momentos de
silêncio entre eles, procurando pelo momento em que ela poderia tê-lo usado ou
tentando se lembrar das informações que ele havia fornecido. Quanto mais ele buscava na
memória, mais desesperado ficava para provar a si que ela havia mentido. Mas que
inferno, ele estava cismado de que Cass o havia enganado de algum modo. Mas não havia
nada para encontrar. Nada se destacava como traiçoeiro. Na verdade, ele havia escondido
dela a maioria dos detalhes sobre seu emprego diurno, não deixando dúvidas sobre quem
era o maior enganador ali.
Ele voltou o olhar ao perfil dela, tão pálido sob a luz fluorescente. Com o maxilar
apertado, os olhos dela queimavam ante quase tudo que Bradington lhe atirava. Eles

realmente estavam mandando ver, mas Eric praticamente não estava ouvindo palavra do
que era dito. Dias atrás, ele havia percebido que precisava abandonar algumas de suas
responsabilidades e confiar nas outras pessoas, confiar em Cass. Ele havia dado um
passinho nesta direção, mas ele tinha ido longe o suficiente, e era por isso que eles
estavam nessa confusão.
Bradington bateu o punho na mesa, o que fez Eric voltar à realidade. Gwen, Cass e o
homem mais velho estavam de pé agora. O sujeito inclinou-se, diminuindo a distância
entre ele e Cass, até eles ficarem nariz com nariz. O suor umedecia o cabelo nas têmporas
dele.
– Você sem dúvida parece ser a pessoa mais dissimulada e enganadora que já conheci,
e isso considerando seu pai e a laia dele. Você acha que pode vir aqui com o nome do seu
pai e seus interesses neste projeto e aumentar os lucros para sua empresa maquiando os
números. Nós não vamos apoiar isto. Você não tem nenhuma ética, menina, e nenhuma
chance de vender seu projetozinho de engenharia como um produto de alta qualidade. E
todos ficarão sabendo que você aceita subornos. Isso será o suficiente para ver você tendo
o mesmo fim que seu pai deveria ter encontrado logo no início. – Ele cuspiu ao
pronunciar as últimas palavras.
– Você parece ter um problema com meu pai, sr. Bradington. Mas isto não deve se
traduzir em um problema comigo ou com minha empresa. – As palavras de Cass foram
entregues suavemente, com um subtom cortante. – Eu não sou, nem nunca serei David
Jameson.
– Você saiu à imagem e semelhança dele, desde sua arrogância ao seu terninho
decotado. Você presume que o conselho da Soberana vai simplesmente negociar com você
porque você é um rostinho bonito. Você usa seu corpo em vez usar o cérebro para
vender seu produto. Isso é desprezível.
Eric se levantou da cadeira num rompante, fazendo-a bater na parede com um estrondo
alto o suficiente para merecer a atenção de todos.
– Já estava na hora – disse Whurly baixinho.
Eric não lhe poupou um olhar.
– Você – ordenou ele, apontando para Gwen, mas olhando para Bradington. – Sentese.
Gwen pousou as mãos nos quadris e uma centelha deflagrou em seus olhos.
– Eu não sou sua…
– Sente-se! – vociferou ele.
Gwen tomou seu lugar, cada movimento lento e preciso, e ficou observando Eric sob
uma testa franzida.
– E você – disse ele, voltando-se para Cass –, venha cá. – E apontou para junto de si.
Ela balançou a cabeça.
– Cass. – O aviso foi claro.
– Eu te disse que não gosto de receber ordens e você prometeu…

Perceber a voz dela estremecer, ali, na frente de todos, quando Eric sabia que Cass
lutava para diabo para manter a compostura, partiu o coração dele.
– As coisas ficaram… Complicadas. Depressa demais. Eu não esperava por isto.
– Nem eu. – Ela deu uma risada áspera que pareceu arrancada de sua garganta. – Eu
nem sequer perguntei sobre seu trabalho diurno, Dal… Eric. – Ela olhou para baixo e
respirou fundo antes de encarar o olhar dele. – Eu nunca pressionei porque não me
ocorreu que você faria qualquer coisa desta magnitude.
A confissão dela incomodou.
– Você pensou que eu não fosse capaz?
– Não – respondeu ela rapidamente. – Não é isso. Foi meu preconceito. Eu nunca
olhei para além do homem na minha… – Ela engoliu em seco audivelmente. – O homem
em meus braços. – Dando de ombros, ela cruzou os braços. – Eu não tenho uma boa
relação com meu pai, Eric. Eu não armei isso.
Bradington se levantou e cruzou os braços.
– Você certamente não acredita neste disparate.
– Sente-se. Agora. – Eric olhou para o sujeito até ele sentar-se novamente.
Então ele olhou para Cass.
– Eu sei. Eu sei que isso não teve, ou não tem, nada a ver com seu pai. Você estava do
meu lado, e eu estou do seu.
Vendo a reação dela, compreendendo como ela se sentia a respeito da família,
entendendo como ela queria se distanciar de quem era, construir sua vida e ganhar as
próprias cicatrizes, ele tinha certeza que ela não o havia traído. Ele a conhecia; ela era a
pessoa que o havia aceitado, mesmo quando ele não fizera isso. E agora? Ele estava
cansado de se esconder, cansado de ter vergonha. Sim, ele a conhecia; ela era seu sonho e
seu futuro.
Agora tudo que ele precisava fazer era provar isto a ela.
CASS OBRIGOU sua respiração a desacelerar antes de erguer o rosto para encontrar o
olhar de Eric.
Ele estendeu a mão para ela.
– Venha cá, Cass.
– Não posso. – Não é que ela não quisesse ir. Queria. Mas ela questionava se suas
pernas iriam aguentá-la. Seus joelhos estavam ameaçando ceder, e quanto mais tempo ela
ficava parada ali, mais convencido ficava de que eles iriam desabar. E ainda havia o
problema com seu orgulho. – Você mentiu para mim – disse ela. – Isso não muda, não
importa o que queríamos um do outro.
Os olhos dele arderam, a avidez por ela cintilando.
– E o que você quer, Cass?
Não passou batido para ela que ele tinha mudado o “queria” para “quero”, mantendo o
verbo no presente. O olhar dela voou pela sala, em cada rosto dos presentes. – Aqui? –
guinchou ela. – Você quer fazer isso aqui?

– Chega de segredos.
– Tudo isto foi construído sobre segredos. Sua queda não vai ficar nos meus ombros.
– Ela conseguiu dar um passo para trás.
– Você está certa. Mas isso está prestes a mudar. – Ele olhou para todos e Cass assistiu
uma variedade de emoções passeando pelo rosto dele. – Senhores, fui um clandestino
durante vários anos.
– Pare. – Ela não queria que terminasse daquele jeito, com ele finalmente confessando
quem ela era, em seguida, vendo-a ir embora. Já era ruim o suficiente eles estarem
rompendo, mas permitir que Eric se destruísse daquele jeito? Era demais. – Eric, não.
– Está tudo bem. Eu tenho uma cláusula ética no meu contrato, e se Bradington pensa,
ainda que erroneamente, que você está usando seu corpo para conseguir vantagens
financeiras, ele deveria saber que estou fazendo o mesmo, sem dúvida. E eu não tenho
vergonha disso.
Ela começou a tremer. Em segundos, ele estava ali, ao lado dela, tomando-a nos braços.
– Por favor, eu não quero que você seja humilhado. – Ela fechou os olhos para conter
as lágrimas de raiva. – Nem eu. Você não precisa dizer a eles que me usou.
Os braços dele apertaram-na mais.
– Usei… Você… – Ele pigarreou. – Importa-se de explicar como você chegou a esta
conclusão?
– Você sabia que eu era da família Jameson, não é? Você me perseguiu para
desestabilizar meu pai.
Todo o corpo dele se enrijeceu. A mágoa e a raiva irradiaram dele, uma vibração que
ela sentiu ao longo da pele um instante antes de ele soltá-la e se afastar.
– Garanto que eu não fazia ideia de que você era parente de David Jameson, e eu peço
desculpas se você acredita que os últimos seis dias estavam voltados para isso, srta.
Wheeler.
Senhorita Wheeler. Então estava tudo acabado. Uma parte muito pequena de Cass se
deleitava com a noção que ela estivera certa, de que era algo bom demais para durar. Todo
o restante dela queria chorar.
O sr. Whurly bateu na mesa, ganhando a atenção de todos.
– Você vai ter de me desculpar, srta. Wheeler, porque eu não estou captando a maior
parte desta conversa bizarra. Você e o sr. Reeves estavam envolvidos, obviamente. Há
quanto tempo?
– Eu não entendo porque isto seria relevante, senhor. – Ela firmou seus joelhos
trêmulos, sabendo que o que estava prestes a dizer seria um grande revés para sua
empresa e sua equipe. – Acredito que seja de interesse mútuo que a Preservações retire
sua proposta e permita que Soberana busque outras vias de gestão ambiental.
– Ah, isso é absurdo – respondeu o homem mais velho, acenando para dispensar as
palavras dela.
– Perdão?
– Você me ouviu. Agora, há quanto tempo você e o sr. Reeves estão envolvidos?

– Realmente não é da sua conta – disse ela, certa de que sua frieza iria detê-lo.
Ele arqueou uma sobrancelha, calmo e indiferente.
– Minha empresa de investimentos colocou cerca de 35 milhões de dólares neste
projeto. Eu tenho a capacidade de desembolsar os quase dois milhões dos quais necessita
para gerir o escoamento da maneira que gostaria. Eu diria que isso me dá o direito de
perguntar qualquer coisa que eu queira saber.
– Eu retirei a oferta de meus serviços.
– Mas que mentira. Você está punindo Reeves. Agora, eu quero uma resposta. Há
quanto tempo vocês dois estão envolvidos?
Ela estremeceu com o tom contundente e respondeu instintivamente.
– Há uma semana.
– Tudo isso aconteceu em uma semana? – Whurly balançou a cabeça. – Vocês dois
devem ter algo muito poderoso para justificar tanta insanidade num relacionamento tão
recente.
– Não existe um relacionamento – afirmou Cass. – Não mais.
– Vou dizer mais uma vez que isso é mentira, mocinha. – Para Bradington, ele
retrucou: – Saia, Davis. Você está fora do projeto.
– Você não tem o direito de me demitir – declarou o outro piedosamente.
– O diabo que não tenho. Vou ficar com sua parcela neste drama.
– Ela não está à venda.
– Vai ficar. Agora saia. – Afastando-se de Bradington, e todos os outros membros do
conselho, Whurly voltou a se concentrar em Cass. – O que foi tão destruído a ponto de
não poder ser consertado para vocês dois trabalharem juntos? – Ela olhou para Eric, mas
Whurly estalou os dedos. – Você vai me responder.
A ira de Cass surgiu, uma vértebra por vez enquanto escalava sua espinha até ela estar
completamente ereta, as mãos cerradas junto às laterais do corpo.
– E você vai me desculpar se eu não responder como uma “mocinha” deveria. Passei a
vida inteira sendo intimidada por tipos como você, sr. Whurly. É preciso mais do que
um estalar de seus dedos para me impressionar.
Ele riu antes de tossir em um lenço.
– Eu sabia que tinha gostado de você. – Os olhos lacrimejantes que ainda estavam
seguros e cândidos a encararam. – Então, o que é que está tão destruído assim na relação
de vocês, srta. Wheeler-Jameson?
– O sr. Reeves me enganou, senhor. Permito muitas coisas, mas traição não está na
lista.
– E sobre o quê exatamente ele mentiu?
– Sobre o nome dele – murmurou ela. Ela podia até ter rompido com Eric, mas isso
não significava que ia delatá-lo diante do conselho administrativo, contando que ele era
um dançarino exótico.
– E quem é o sr. Reeves então? – questionou Whurly, olhando com curiosidade por
cima do ombro de Cass, para onde Eric ainda pairava, o calor dele queimando nas costas

dela.
– Isso é ele quem tem de contar.
– Sr. Reeves?
– Meu nome do meio é Dalton. O nome de solteira de minha mãe era Chase. Assim, o
nome que informei a ela foi Dalton Chase. Tudo isso faz parte de quem sou, Cass. Não
era mentira – disse Eric baixinho para ela. As palavras atingiram a pele dela, a emoção
nelas se enredando à emoção que ela já sentia.
Whurly se remexeu na cadeira para que pudesse encontrar os olhos de Eric.
– Por que se preocupar com um nome?
Eric puxou o colarinho e virou a cabeça para o lado, estalando o pescoço.
– Tem a ver com meu segundo emprego. – Ele fechou os olhos, afrouxando o
colarinho, daí levantou-se. Abrindo os olhos, ele fitou Cass diretamente quando disse: –
Sou um dançarino exótico na Beaux Hommes, sr. Whurly. É minha principal fonte de
renda enquanto luto feito um louco para manter a Soberana Desenvolvimentos.
Alguns dos membros do conselho recostaram-se em suas cadeiras, cruzando os braços
e olhando com desdém óbvio.
– Bando de idiotas ultraconservadores – murmurou Whurly, acenando com desprezo.
Em meio ao turbilhão emocional que girava na barriga de Cass, surgiu um orgulho que
chegava cada vez mais perto da superfície. Eric conseguira. Ele de fato revelara quem era.
Ela sabia o que lhe custara para expor-se de tal forma. E não foi por isso que ela foi
magoada? Porque ela havia feito o mesmo, se colocado vulnerável a ele, e ele prometera
não usar isso contra ela? Mas como exatamente ele a usara? Ele nunca lhe pedira qualquer
informação sobre seu pai, e ela sempre se apresentara com o sobrenome Wheeler. A
mentira de Eric nada tivera a ver com ela, e se ela continuasse agarrada à sensação de
traição e se fechasse para o amor dele, simplesmente estaria permitindo que seu pai
vencesse. E Eric tinha mostrado a ela que isso não era do feitio dele.
Ela virou-se em direção a ele, que automaticamente a abraçou. Ela pôs as mãos no peito
dele e encarou os olhos verdes mais límpidos que já tinha visto. Ele a encarou de volta, o
olhar buscando o dela. Ele acariciou o queixo dela com a pontinha dos dedos.
– Eu não fazia ideia de que você era filha de Jameson, Cass.
– Eu não queria ser – confessou ela.
– Isso não muda nada sobre quem somos, particularmente depois do horário
comercial, embora eu suponha que os jantares de família possam ser um tanto
desconfortáveis. – Ele deu um sorriso irônico. – Mas você não come com eles, de
qualquer forma. Durante o dia? – Ele abriu totalmente o sorriso. – Vamos ter de
enfrentar os prós e contras de trabalhar em conjunto. Vou dar um jeito de conseguir o
dinheiro e vamos seguir em frente. Ou vou começar a buscar um negócio que possa
permitir à Soberana se manter. – O rosto dele ficou solene. – Vou ter de continuar a fazer
striptease até que consiga resolver as coisas. Mas você vem em primeiro lugar, custe o que
custar.

– Ah, mantenha suas roupas no corpo, filho. – Whurly se levantou e deu um tapinha
nas costas dele. – Faz tempo que não vejo ninguém com uma experiência empresarial tão
pura e completa. Vou conversar com meus sócios na empresa e vamos oferecer o capital
extra, mesmo depois que compramos a parte de Bradington.
Outro homem levantou-se.
– Eu vou concordar em emprestar mais dinheiro para o projeto. Qualquer homem
disposto a atingir tal ponto para sustentar as coisas nas quais acredita é digno de parceria.
Alguns dos outros homens assentiram e todos eles se levantaram e apertaram as mãos
enquanto iam deixando a sala de reuniões.
Eric se voltou para Cass, os olhos arregalados.
– Diga-me que acabou de acontecer.
– Acabou de acontecer – disse ela, rindo.
Uma tosse baixinha e distintamente feminina interrompeu o que quer que Eric poderia
ter dito em seguida. Gwen olhou para ele de forma avaliadora.
– Você é corajoso, Reeves, vou te dar este crédito. Mas se você magoá-la, vou arrancar
suas bolas com os dentes de um garfo e dá-las ao Diesel, meu Rottweiler.
Eric assentiu solenemente.
– Como eu disse, você é bem aterrorizante.
– Contanto que você não se esqueça disso, nunca vai precisar descobrir o quanto eu
posso ser aterrorizante. Você faria xixi na cama quando eu acabasse com você. – Ela
pegou sua maleta e as chaves da caminhonete e seguiu para a porta. – Vou voltar para o
escritório para contar a todo mundo que o acordo foi fechado, e resolver as coisas com a
assistente que fez espionagem. Vocês fiquem aí e resolvam o que tiverem que resolver.
Vejo você no sábado, Eric. – O clique da tranca foi ouvido quando ela fechou a porta
atrás de si.
– Sábado? – perguntou Eric a Cass.
Ela sorriu para ele.
– O casamento.
– Isso significa que eu estou perdoado?
– Gwen é um bocadinho complicada.
– Obviamente. – Ele enfiou as mãos nos bolsos. – Onde estávamos antes de tudo… –
Ele meneou a cabeça para porta. – Isto.
– Acho que estávamos resolvendo como ficamos no meio disso tudo?
– Certo. – Abarcando o rosto dela, ele se inclinou para frente. – Acho este é nosso
começo, Cass, e não o fim.
Ela assentiu ligeiramente.
– Também acho.
– Então me mostre.

Capítulo 18

ELE A beijou com ternura, os lábios pouco mais que um roçar nos dela. Ele contornou o
rosto dela com os polegares quando inclinou a cabeça um pouquinho para o lado e
aprofundou o beijo.
Tudo o que ela sentia por ele subiu à superfície num rompante, abafando qualquer
eventualidade no relevar do amor dela. Abraçando o pescoço dele, Cass o puxou para
mais perto.
O beijo pareceu não ter fim quando eles encontraram o caminho de volta para o outro.
Ele mordiscou os lábios dela, daí a língua acalmou as pequenas mordidas, enquanto ele
murmurava palavras de paixão.
Sem aviso, ele pegou sua mão e a rodopiou.
Ela se esticou na ponta do braço dele e riu.
– O que foi isso?
– Um lembrete. – Ele a puxou para si outra vez, abraçando-a e pousando os lábios em
sua orelha. – Principalmente porque não tenho como te carregar dramaticamente. Mas
também porque não temos um palco e dançarinos de apoio.
– Palco e dançarinos de apoio?
– Ou um coreógrafo.
– Você passou dos limites, não é?
– Ninguém coloca a Cass de lado. Ninguém. Particularmente o homem que a ama.
Cass prendeu a respiração.
Eric a observou mais atentamente, o olhar passeando sobre o rosto dela.
– Diga alguma coisa, Cassidy. Por Favor.
Só havia uma coisa que ela poderia dizer, uma verdade que ela poderia lhe oferecer
inequivocamente naquele momento.
– Eu também te amo, Eric Dalton Reeves.
Ele apertou o abraço e a ergueu, colidindo os lábios nos dela.
Cass deu beijinhos por todo o rosto dele enquanto Eric sussurrava fervorosamente:
– Eu te amo, Cass. Juro que amo. Ainda é muito cedo, mas eu sei disso. Eu sei. Você é
a mulher da minha vida.

As bocas se uniram num rompante de desejo, as línguas se emaranhando enquanto
eles provavam um ao outro. Ele havia comido uma balinha de hortelã em algum
momento, percebeu ela. Uma bala forte, dada a potência do sabor que pairava sobre o
café que ele bebera mais cedo. Ele cheirava a amaciante e maresia. A pele do queixo era
áspera nos lábios dele, embora ele claramente tivesse se barbeado.
– Lâmina cega – murmurou Cass, lambendo a linha do queixo até a orelha dele, a qual
ela mordiscou.
– Muito cega. Não pude comprar uma nova. – Ele se afastou, sobrancelhas franzidas. –
Transparência total, Cass. Para que não existam quaisquer outros mal-entendidos.
Ela sentiu o esvoaçar no estômago.
– O que foi?
– Eu estou completamente quebrado de grana.
– Tudo bem.
– Não, Cass. Ouça. Estou no nível “não consigo pagar a faculdade do meu irmão”. –
Ele desviou o olhar, a cor manchando suas bochechas. – Não tenho muito a oferecer. E
não quero um centavo da sua família. Não se trata disso. Na verdade, não quero nenhuma
relação com seu pai, exceto como o homem que ama a filha dele. É importante que você
entenda…
Ela o beijou. Com intensidade.
– Cale a boca – sussurrou ela de encontro aos lábios dele. – Isso não importa, Eric.
– Como não? – Insistiu ele, afastando-se para encará-la, intrigado.
– Se você quiser continuar a fazer striptease, faça. Se quiser trabalhar no KFC, eu amo
frango frito. Não importa, porque isso não define você ou nosso relacionamento. Além
disso, acho que tenho um jeito de te ajudar a ganhar um dinheirinho extra.
Ela começou a recuar para a mesa da sala de reunião. Eric arregalou os olhos e Cass
não conseguiu conter o sorriso.
– Aposto mil pratas que você vai fazer amor comigo na mesa antes de eu terminar esta
conversa com você.
– Eu não vou apostar com você, Cass – rosnou ele, os olhos passeando pelo corpo
dela daquele jeito possessivo que a fazia estremecer. A ereção imensa aumentou sob a lã
da calça.
Cass pegou o cinto dele e o puxou enquanto continuava a se inclinar para a mesa. Uma
vez lá, ela o virou, fazendo sentar-se na borda. O cabelo de Eric era seda deslizando pelos
dedos dela enquanto Cass segurava a cabeça dele e o puxava para um beijo. A mão livre
baixou o zíper dele para que ela pudesse brincar com a ereção pela abertura da cueca e
então da calça. Enquanto Cass o acariciava da base à ponta, Eric gemia de encontro aos
lábios dela.
– Shhh – sussurrou ela. – Você não pode falar alto.
– Não sou eu o escandaloso aqui.
– Vai acreditando nisso, garotão.
A mão dela acariciou a glande e ele estremeceu.

– Caramba, Cass.
– Se você quer ganhar a aposta, vai ter que fazer melhor do que isso. – Colocando-se
de joelhos, ela tomou a ereção entre os lábios e afundou-se nele. Usando as mãos e boca,
ela rapidamente o levou a um ponto no qual os quadris másculos passaram a se
movimentar involuntariamente. Ele enredou os dedos no cabelo dela, os grampos se
soltando e as ondas em queda livre enquanto ele a segurava. Cass notou quando ele
entreabriu os lábios e a cabeça caiu para trás. Eric estava perdido nela e ela sabia disso,
tanto quanto sabia que estava perdida nele.
Sem aviso, Eric a puxou para cima e a beijou. O beijo a deixou sem fôlego, um
gemidinho lhe escapou.
– Shhh – provocou ele.
– Eric – disse ela num gemido delicado.
– Diga isso de novo.
Ela franziu a testa.
– Meu nome, Cass. Eu quero ouvir meu nome em seus lábios, apenas o meu nome.
– Eric – arfou ela, enganchando uma pena em volta dele e puxando-o para mais perto,
quando ele se virou e a deitou na mesa. As mãos fortes e hábeis envolveram os quadris
dela, puxando a saia para cima para revelar a lingerie que Cass havia escolhido pensando
nele naquela manhã. Parecia que tinha sido há muito tempo.
Ela jogou a cabeça para trás, expondo o pescoço.
Ele levou os lábios até o ponto onde o pescoço e o ombro se juntavam e mordeu ali
com delicadeza.
Ela gemeu.
– E os funcionários da empresa?
– Estamos na parte extrema do escritório, as salas ao lado estão vazias. E Gwen trancou
a porta ao sair.
– Lembre-me de agradecer a ela – arquejou Cass, puxando a camisa dele.
Eric desabotoou o paletó dela rapidamente e se inclinou para frente, sugando um
mamilo perolado sobre a seda do sutiã. As sensações embalaram Cass, enviando uma
onda de calor que se acomodou na pélvis com uma dor latejante. Ela precisava dele.
Agora. Sem demora.
– Santa Nutella – arfou ele, olhando para ela. – Você está usando liga e fio dental.
– Você disse que a gente ia almoçar mais tarde.
Ele olhou para a parede automaticamente.
– É quase meio-dia.
– Graças a Deus , disse ela, arqueando uma sobrancelha.
A ponta imensa do pênis investiu e Cass enganchou uma perna na cintura de Eric,
abrindo a outra com mais veemência.
Ele a penetrou usando de uma pressão constante, sem nunca parar de encarar os olhos
dela.
– Eu amo você, Cass.

– Eu também te amo, Eric.
Ele começou a se movimentar, lentamente no início, e depois de forma mais agressiva,
até que ela se viu obrigada a agarrar a borda da mesa para não cair. A papelada caiu toda
no chão, um coro erótico para os gemidos baixinhos e palavras de amor.
Colocando a mão entre eles, Eric encontrou o clitóris e dedilhou o pequeno montinho
de nervos, lentamente no começou e depois mais rápido. Cass foi dominada pelo
orgasmo. Ela não conseguia enxergar, não conseguia respirar, não conseguia ouvir e não
se importava. Onda após onda de prazer a embalavam enquanto ele se recusava a
abandonar a pressão no clitóris, até que um segundo orgasmo veio e Cass gritou.
Eric a acompanhou, enterrando o rosto no pescoço dela para abafar seu grito.
ERIC TINHA certeza de que tinha morrido. Nenhum coração seria capaz de bater tão
depressa sem sofrer algum tipo de colapso, derrame ou coisa assim, ele tinha certeza.
Com o peito arfando, ele se deitou sobre o corpo inclinado de Cass, ouvindo-a ofegar e
se deleitando com o jeito que os dedos dela lhe acariciavam o couro cabeludo. Eram em
momentos como este que ele sentia a verdadeira profundidade de seu amor por ela. Antes
ele ficara com muito medo de enxergar isso. Não mais e nunca mais. Ele ia passar a vida
certificando-se de que Cass sempre soubesse o quanto era amada.
Apoiando-se nos cotovelos, ele olhou para ela.
– Isso tudo é culpa sua.
Ela franziu a testa.
– Minha culpa?
– Foram estas ligas desgraçadas. Perdi a cabeça com as ligas. Exijo uma revanche.
Cass riu, os olhos dela dizendo todas as coisas que ele precisava ouvir.
– Você ganhou a aposta, bobo. Além disso, a maçaneta da porta do meu escritório está
quebrada.
– Talvez em uma escavadeira no canteiro de obras então.
– Você tem algo para me contar? Tipo “Oi, meu nome é Eric Reeves, e eu sou um
exibicionista”? – perguntou ela, rindo.
– Que bonitinho. Eu estava pensando em passear depois do expediente. Sabe… Batizar
o terreno.
– Completamente altruísta, mais uma vez.
– Nunca diga que não sou um sujeito profissional.
Ela bufou.
– Você é o dono da empresa.
– Sou, não é? Bem, pelo menos sou dedicado ao sucesso dela.
– Totalmente. – Ela deu um empurrãozinho no ombro dele, ainda sorrindo. – Agora,
saia para eu me arrumar e a gente sair daqui enquanto seus funcionários estão no almoço.
– Huum… Sobre isso. – Ele sentiu o calor queimar seu pescoço e bochechas.
– O quê? – sussurrou ela, ajeitando a saia em torno dos quadris exuberantes.
– Eles almoçam em turnos.

– Então eles estão lá fora? – guinchou ela, olhos arregalados, mãos congeladas sobre os
botões do paletó.
– Sim. E minha assistente só vai para o almoço quando eu vou, por isso vamos ter de
passar por ela.
– Onde diabos você encontra pessoas tão dedicadas? – sussurrou ela, penteando o
cabelo.
– No mesmo lugar que você encontrou seu pessoal. No disque lealdade. Eles não são o
fornecedor mais barato, mas sua taxa de acidentes é a mais baixa dentre todas as
empresas.
Ela ficou boquiaberta.
– Seu senso de humor é doentio, você sabia disso?
Ele sorriu.
– Quase tão doentio quanto o seu. Assim tenho algo pelo qual aspirar.
A gargalhada de Cass foi extraordinariamente alta na sala vazia.
– Verdade. E este é só mais um motivo pelo qual eu o amo.
Puxando-a, Eric passou os dedos no cabelo dela e a incitou a encará-lo.
– Eu não vou me cansar de ouvir você dizendo isso com a mesma intensidade que não
vou me cansar de tentar te provar de que sou digno do seu amor.
Com os olhos cintilando de emoção, ela assentiu.
– Idem. – O timbre rouco de Cass dizia que ela havia sido pega de surpresa.
Ótimo. Ele queria surpreendê-la com algo novo todos os dias de agora em diante.
– Agora vamos sair daqui enquanto a caminhada da vergonha terá menos plateia.
Ela assentiu, abaixando-se para recolher seus grampos de cabelo.
– Deixe-os, gata. A empresa de limpeza pode cuidar disso.
– Mas eles vão imaginar o que aconteceu aqui.
– Que imaginem. – Ele estendeu a mão, o coração ávido quando Cass a segurou sem
hesitação e aceitou o que ele lhe oferecia.
– Pronta?
– Mais do que nunca.
Eles começaram a descer o corredor, passando por secretárias e escritórios, alguns
vazios e outros ocupados. Ninguém disse nada, até que eles chegaram à porta do
escritório dele. Sua assistente estava ali, conforme o previsto. O estagiário estava revisando
as políticas da empresa com ela quando ambos olharam para cima.
– Eric – disse ela, retorcendo a boca. – Acho que precisamos verificar a temperatura da
sala de reuniões. Você está um pouco corado.
– Sua avaliação de desempenho está chegando, Gretchen. Mantenha isto em mente –
disse ele, seco.
– Huhum. – Ela abriu um sorriso largo e piscou para Cass. – Aproveitem o almoço,
vocês dois.
Eric rebocou Cass em direção à saída, mas ela ainda ouviu o estagiário perguntar:
– O cabelo dela não estava preso quando você a levou à sala de reuniões mais cedo?

– Psiu, novato – murmurou Gretchen. – Você é jovem ainda, mas um dia vai aprender
que reconhecer o amor é mais importante do que captar os detalhes.

ATRAÇÃO
VICKI LEWIS THOMPSON
Nick deu um passo na direção dela, o primeiro para se aproximar.
– Então… o que vamos fazer a respeito da nossa gostosura mútua?
Dominique ficou sem ar. Ela havia iniciado aquele contato, mas Nick acabara no
comando e lançara um desafio. E provavelmente estava achando que ela iria dar meia-volta
e fugir.
Só que não fizera aquela viagem toda até o Wyoming para fugir ao primeiro sinal de
aventura. Estava muito determinada a redescobrir seu lado impulsivo. Com o coração
latejando, manteve a compostura:
– Não tenho certeza. Alguma sugestão?
Nick enganchou os polegares nas presilhas da calça jeans, de modo que as mãos
enquadrassem a virilha.
– Tenho em mente um bom jeito de lidar com isso.
Dominique sabia que o cowboy ainda achava que ela recuaria. Bem, ele teria uma
surpresa. Tentando não hiperventilar, encarou os olhos verdes hipnotizantes.
– Eu também.
Ele a encarou.
– Você não está fazendo joguinhos, está?
– Não. – Ela engoliu em seco e tentou respirar normalmente. – Você está?
– Eu estava, um minuto atrás, mas… caramba, dona. Você está sugerindo o que acho
que está?
A adrenalina jorrava pelo corpo dela.
– Olha, esse último mês tem sido um inferno. Meu namorado me largou quando a
filha do chefe chamou para morar com ela. Marquei estas férias para fugir, para ficar num
ambiente completamente diferente, e eu… – A adrenalina começou a esmorecer,
deixando-a trêmula. – A coisa é… nós não temos cowboys em Indianápolis.
Ele a avaliou em silêncio.
As palavras de Dominique pareceram pairar entre eles, em uma exibição

As palavras de Dominique pareceram pairar entre eles, em uma exibição
constrangedora de ousadia equivocada. Ela começou a se contorcer.
– Esqueça tudo o que eu falei. Vou embora agora.
Ela deu meia-volta.
– Não vá. – Nick a segurou pela mão.
Dominique sentiu o toque pelo corpo inteiro, até os dedos dos pés. Não, na verdade,
sentiu o toque pelo corpo inteiro, até o baixo ventre. As mãos calejadas e fortes seriam
capazes de curá-la. Mas só se ele realmente quisesse.
Ela se voltou para Nick.
– Se você está sentindo pena de mim, então…
– Não, estou é lamentando pelo desgraçado estúpido que priorizou a ascensão
profissional em vez de ficar com você.
Ouvir aquilo de um cowboy fez todos os gastos com a passagem de avião e hospedagem
valerem à pena.
– Obrigada.
– Venha comigo. – Ele a puxou em direção à caminhonete.
Dominique resistiu.
– Não precisa me levar de carro de volta para o rancho. Eu vou a pé.
Nick lhe apertou a mão ainda mais e sustentou o olhar dela.
– Eu não estava planejando levar você de volta.
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