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Uma das tarefas de Gwendolyne é esvaziar todos os dias a caixa de sugestões da
biblioteca. Um dia, Gwen encontra uma carta direcionada a ela, e se trata de uma proposta
indecente. Um homem misterioso começa a lhe mandar correspondências de perder a
cabeça e fica claro que ele não quer ficar só no papo! Suas ideias são chocantes, mas
excitam Gwen. Enquanto sua imaginação está a mil, ela ainda precisa lidar com o
professor Daniel, que está fazendo uma pesquisa temporária na biblioteca. Um homem
espetacular, em sua opinião. Gwen começa a fazer avanços sobre o professor inspirada
pelas cartas picantes que recebe do admirador secreto. Personagens apaixonantes e um
final surpreendente completam este erótico que tira o sono até das almas mais puras.
Alguns envolvimentos vão longe demais, e não é possível escapar do que é bem profundo.

Cap. 1- Mensagem para Você
Eu quase não ouso olhar novamente. Mas se eu não olhar, eu devo estar imaginando
coisas, e eu não tenho certeza se quero admitir que imagino isso.
É um pouco assustador. E isso me faz querer rir. Em cerca de medidas iguais.
Pela terceira vez desde que eu peguei da caixa da biblioteca uma sugestão à moda antiga,
eu abro a casca de ovo azul - envelope e desdobro as quatro folhas de pesado, papel de
alta qualidade no seu interior. As palavras escritas sobre elas, uniformemente espaçadas
em tinta marinha, estão inscritas em uma mão, elegante, quase cobre.
Eu coro, e é como se minha mente se enchesse com uma voz silenciosa, emocionante.
Meu coração bate forte e eu tenho um impulso estúpido de pressionar a minha mão no
meu peito, como se isso pudesse detê-lo.
É um esforço para ficar quieta, mas eu domino, mesmo que eu ainda esteja em perigo de
risadinhas. Eu estive observando você, Ms Gwendolyne Price, você sabia disso?
Todos os dias eu observo você na biblioteca. Todos os dias eu quero alcançar e tocar
você. Todo dia eu luto com os meus impulsos... Você passa por mim e eu quero agarrá-la
pelo braço, arrastar você atrás de uma das pilhas de livros e fazer coisas indizíveis a
você. Eu quero deslizar minhas mãos debaixo de sua saia e acariciá-la até que você gema
de prazer. Eu a quero nua, com todas as suas extensões requintadas de sua pele cremosa,
aqui na biblioteca de empréstimo público a centímetros dos leitores que serpenteiam
conhecimento em torno de seu domínio. Eu gostaria de revelar suas curvas suntuosas e
beijá-la e acariciá-la com a minha língua até que você esteja em tal estado que você não
possa ficar parada. Eu quero sugar seu clitóris delicioso até você choramingar e apressarse e gozar. Goze para mim.
Não tenha medo, minha adorável Gwendolynne. Não quero causar nenhum dano a você... Eu
só quero sentir seu gosto. Ou um toque.
Será que eu poderia adorá-la castamente de longe, como um cavaleiro da corte definhando
na pureza de sua senhora. Eu desejo a Deus que eu pudesse escrever poesia romântica,
catalogar sua doçura, descrever cada última faceta de seu sorriso e de sua graça, e
delinear a maneira que eu me ajoelhasse aos seus pés e, em seguida, beijasse seus
passos quando você se afastasse de mim.
Mas isso não é bom, minha querida. Isso não é apenas o suficiente para mim. Eu não
posso me limitar à pureza e a mente elevada. Eu sou um animal, minha querida. Uma
besta, com tesão incontrolável. A visão de suas curvas dá-me um enorme tesão. O desejo
de foder sem regras. Meu pau se transforma em ferro quando você passa por mim. Eu
sofro quando ouço o caminho de sua saia batendo em torno de suas coxas, e eu quase
desejo que eu pudesse ser o comprimento desse pano simples. Para que eu pudesse estar
perto de sua boceta deliciosa e afogasse em sua fragrância e sabor.
Eu não consigo parar de ficar obcecado sobre o que está entre as suas pernas. O bosque
exuberante de seu sexo e sua geografia rosa íntimo. Eu adoraria espalhar você largada e
olhar para você por horas, acariciando-a com os meus olhos, saboreando a vulnerabilidade
que a sua exposição nua faria com você.
Minhas fantasias sobre você atormentam a minha hora a cada vigília. Elas estragam o
meu trabalho, mas eu não me importo. Meu único conforto é imaginar que fantasias

semelhantes podem obcecar você também. Eu sonho com você sonhando sobre o meu
pênis. Retratando-o e especulando sobre isso, imaginando como seria a sensação em sua
mão, ou em sua boceta. E não isso não é tão mau, querida Gwendolynne, quando o pênis
vem. Na verdade, quando eu estou pensando em você, ele pode ficar bastante espetacular.
Ele sobe em homenagem à sua beleza, sensacionalmente melado e com a promessa de
explorar cada centímetro dessa beleza, mergulhando-a quando nós rolarmos na Referência
do Chão da biblioteca, seminus e fodendo como um par de desesperados.
E sim, minha Rainha, gloriosa erótica da Biblioteca, não será surpresa para você que eu
tenho me masturbado como um louco ultimamente, pensando em você. Venho trabalhando
e trabalhando fora em meu pau enquanto eu sonho com o que eu gostaria de fazer para
você com ele...
Eu continuo vendo imagens suas com lingerie. Pequenos pedaços de quase nada e que
revelam mais do que escondem.
Você gosta de seda e rendas, querida Gwendolynne, ou você gosta daquele tipo de algodão
branco liso útil de menina? Eu poderia te devorar em qualquer uma, ou em nada, mas você
sabe o quanto luxurioso os delírios pervertidos são. Nós desperdiçamos horas de nossas
vidas especulando sobre que tipo de calcinha e sutiã as usam normalmente.
Na minha imaginação, você está usando calcinha top de linha hoje. Deliciosas mechas
minúsculas abraçam seus seios gloriosos e fundos como uma segunda pele... pedacinhos
de ninharias que gozam de íntimos privilégios do seu corpo que eu só posso sonhar.
Eu vejo você em escarlate. Não vermelho qualquer plano antigo, mas um profundo, cores
ricas e cantantes, a cor de uma multa vinho vintage ou um rubi raro e precioso. E não há
renda branca também. Uma borda picante de inocência que só faz a seda vermelha olhar
mais pecaminosa. Mais decadente. Mais como o tipo de coisa que uma alta classe de
prostituta usaria.
Ontem, na biblioteca, você estava vestindo uma camisa azul-marinho bonita e uma saia
jeans cujo caimento mostrava sua bunda suntuosa com perfeição. Mas em minha mente
estava vestida como uma garota das mil e uma noites por baixo de tudo isso.
Eu amei seus seios nessa camisa. Na verdade, eu adoro os seus seios, ponto final. Eles
são arredondados, abundantes e magníficos. Digno da deusa do amor. Você é Afrodite para
mim, você sabe disso, não sabe Gwendolynne? E seus seios esplêndidos ordenam-me
adorá-los nos mais detalhes requintados com os meus olhos e os meus dedos. Aqui no
santuário da minha imaginação, eles são uma festa para os meus sentidos gananciosos,
famintos. Eles são altos e pontiagudos, um par de punhados deliciosos, uma alegria de se
ver. E a pele sedosa de suas curvas superiores, acima desse limite de renda, provocam
tão doce e suave e suave como leite e mel na minha língua.
Você toca seus seios, Gwendolynne? Eu gostaria de saber...
Que tal se você os tocasse agora, enquanto você lê? Maliciosamente e docemente...
Eu sei, oh, eu sei ... eu veria um flash, requintado constrangido em seu rosto adorável, e
eu sei que você iria corar para mim, e eu sozinhos. Que você os tocasse sozinha, porque
eu queria que fizesse isso para você... e para me agradar.
É isso, desabote sua blusa, deslize os dedos dentro, e execute as dicas deles do outro lado
da exuberante curva, e ao redor do mamilo, onde é difícil sob o seu sutiã. Faça isso! Faça
isso agora! Ninguém será capaz de ver se você pretender estender a mão e tirar algo da
gaveta da escrivaninha.
Apenas vai ser o nosso ato sexual privado, o primeiro lance em nosso jogo.
E, mais tarde, à noite e em privacidade, você vai fazer isso de novo, pensando em mim

quando você rolar a ponta do seu dedo ao redor da ponta de seu peito. Voltas e voltas,
voltas e voltas, leve como uma pluma. E quando estiver bastante excitada, talvez você
pudesse gentilmente se beliscar? Punir- se para me provocar por ter a baga escura
suculenta de um mamilo e aprimorar desta forma e que, enquanto você começa a se
contorcer onde você se senta, molhada e ligada?
Você gosta de um pouco de dor com o seu prazer, Gwendolynne? Acho que todo mundo
deveria, pelo menos uma vez em sua vida. Não muito ... Eu não sou um bruto ou um
sádico ... Mas é um tempero delicioso, sofisticado no menu sexual e você me parece ser
uma mulher cujos apetites são vorazes se for aguçada. Eu acho que você tem a
imaginação para provar qualquer coisa, não é mesmo, minha deusa querida?
Eu só estou supondo, mas eu não costumo errar muitas vezes.
E você, você é uma mulher que é valente e corajosa e pronta para a aventura. Uma mulher
que está preparada para o prazer e para a perseguição.
Estou certo? Eu acho que eu estou ...
Enfim, de volta aos seus seios, seus belos seios ...
Agora, eu vejo você deitada em lençóis de cetim, seu corpo magnífico enquadrado no luxo
que merece. Eu suponho que lençóis de cetim sejam um pouco clichê, é verdade, mas
quem se importa? Eles são o material de milhões de fantasias clássica de masturbações,
não só minhas. Mas, talvez, seus lençóis sejam brancos ao invés de preto? Hum isso
funciona ... para mim.
"Noites em cetim branco”, hein, minha deliciosa? O que eu não daria por algumas daquelas
... longas, escuras, noites perfumadas quando eu a devoro uma e outra vez sobre os
prazeres abundantes de seu corpo... Bem, isso seria o meu paraíso. Meu desejo final ...
será que vai acontecer?
Você pode imagar isso, um estudo em vermelho e branco, pele, creme com mel e longo,
cabelo, selvagem amarelo - castanho. Nenhuma trança esta noite, Gwendolynne sublime.
Seu cabelo bonito é outro aspecto que se torna um fetiche para mim ... Você ficaria
revoltada e repelida se eu dissesse que eu gostaria de entrar nele? Imagino-me ajoelhado
sobre você, que suplica na sua nudez desenfreada, e, em seguida, dobro as ondas
selvagens de seda de seu cabelo em volta do meu pênis que acariciam-me até que eu
atinja o clímax.
Oh, Gwendolynne, eu estou duro como uma vara de ferro simplesmente pensando sobre
isso!
E eu acho que eu vou fazer algo sobre isso. Agora.
Adeus, minha gloriosa Rainha da Biblioteca, adeus ... Talvez você pudesse me escrever um
e-mail dizendo-me que você me perdoa por ser um nojento? Ou talvez você pudesse me
dizer uma de suas fantasias? E então eu saberei que você é tão desviante como eu sou ...
Seu, no corpo e na alma, especialmente no corpo, dor dura ...
Nêmesis
Nemesis? Oh, por favor...Nemesis? O homem é um pervertido delirante, Amante de prosa
púrpura e provavelmente perigoso ... e ele se chama "Nemesis"? Parece nome de um
jogador adolescente que joga online.
E ainda assim, tudo a mesma coisa, a nota e até mesmo as palavras estúpidas induzindo
a um frisson de calafrios. Imagino uma figura alta e escura, muito misteriosa, talvez até
mesmo mascarada, talvez vestindo couro, pairando sobre mim.
Alguém forte e duro e sexy, que me faz ajoelhar e beijar as botas ... então beijar seu
pênis.

Eu balanço minha cabeça e estremeço pelos últimos minutos que estive completamente
fora de mim, perdida na terra de Nemesis. E o pior de tudo é que eu estou fazendo o que
ele me disse. Bem, não completamente, mas não muito desligada. Estou tocando meu
peito, logo abaixo do meu peito, através do meu top de algodão.
Pegando minha mão, eu faço dobro a carta com cuidado e a empurro no bolso da minha
saia. E isso me faz sentir um pouco ligada também, pensando no que ele disse sobre a
minha saia.
De uma forma estranha, a carta de Nemesis está, no bolso, perigosamente perto de minha
buceta, exatamente como ele disse. Há apenas um par de camadas de algodão entre elas.
Tomando algumas respirações profundas e tentando parecer com um ser humano
perfeitamente normal, eu faço a varredura de todos na biblioteca, que eu possa ver. No
entanto, apesar do fato de que eu me sinto como se eu tivesse um sinal de néon piscando
"Prostituta da Babilônia" sobre a minha cabeça, ninguém está me olhando. Tudo está
calmo e na calmaria pré-almoço há apenas um pequeno punhado de apostadores
examinando atentamente as prateleiras. É seguro acariciar meu bolso e pensar novamente
sobre o meu 'correspondente' novo.
O estranho e um pouco triste é que, apesar de ser anônimo, pretensioso, crespo e
ligeiramente repugnante em uma espécie de boa forma, esta é realmente a coisa mais
próxima de uma carta de amor que eu já recebi.
Mesmo no auge, meu falecido ex, Simon, nunca me enviou notas de amor ou até mesmo
e-mails. E desde que nos separamos tudo o que eu recebi foram concisas 'comunicações'
sobre o divórcio e "ordens" sobre a venda da casa estúpida. Ele ainda está tentando me
pedir. Bem, bolas para ele. Eu tenho coisas mais imediatas com que me preocupar.
Alguém que soa muito mais divertido para que eu tente me controlar. E ocupe minha
mente.
Quem diabo é Nêmesis? E onde é que ele está escondido? E o que é que ele está pensando
ao me dizer para tocar a mim mesma? A julgar pela carta, ele deve estar regulamente na
biblioteca, e isso significa que ele esteja provavelmente bem perto de mim.
Possivelmente até agora. E se ele está me observando neste exato momento? A biblioteca
está quieta. Ele poderia estar em qualquer lugar ... a poucos metros de distância.
Será que alguém voltou a ligar o aquecimento hoje? Eu sou muito jovem para ondas de
calor, mas o isso certamente reflete o que eu estou sentindo. Disfarçadamente, eu bato o
decote do meu top. Então paro imediatamente.
Nemesis vai pirar se ele me ver fazendo isso. Eu olho em volta e os lóbulos das minhas
orelhas formigam com a possibilidade de estar sendo observada.
Ele está aqui? Olhando para os meus mamilos através do meu top e imaginando o que
está por baixo da minha saia? Minha cabeça enche de noções bizarras de visão de raios X
e eu andando na biblioteca com roupas transparentes.
A maneira como Nemesis fala sobre meu corpo, ele faz soar como se ele estivesse
realmente o vendo nu.
Oh, por que eu acho isso?
Nemesis não é o único que pode ter fantasias pornôs. Eu recebo uma imagem de mim
deitada no chão da Biblioteca de Referência, como ele disse. Eu estou de costas e há um
homem lindo martelando espalhando-se entre as minhas coxas. O Nemesis real é
provavelmente gordo e de meia- idade com um pente - excedente ou algum feioso, então
por conveniência - e porque ele está um pouco na minha mente de qualquer maneira - eu
substituo meu atual objeto principal de desejo para a ação: a biblioteca de estimação de

celebridade, que está trabalhando na coleção especial em nossos arquivos por algumas
semanas, pesquisando um projeto.
Agora há alguém que eu não me importaria de fazer todas as coisas descritas na carta de
Nemesis!
Eu olho por cima do ombro na direção da Ref. Esse piso lá é difícil. Mas eu ainda o sinto
contra minha bunda, contorcendo-me.
Nemesis não é o único que está pirando! É só passar que me faz começar a ficar molhada
agora ...
Estou apenas retorcida e bizarra como ele? Eu estou definitivamente com tesão, e ao
mesmo tempo eu sinto como se um vento tivesse batido para fora de mim. Eu me deixei
responder às divagações de um pervertido. Alguém que pode ser perigoso. E doente.
Alguém que provavelmente é perigoso e doente.
E alguém, seja ele quem for, que certamente tem estado suficientemente perto para
deixar um envelope lacrado na caixa da Seção de Empréstimo de sugestão. Alguém que
conhece as rotinas da biblioteca e de pessoal também. Alguém que sabe que é o meu
trabalho esvaziar a caixa e, o que eu estou provavelmente fazendo. Quem sabe os
momentos em que o Geral Posto de Inquérito provavelmente não vai estar assistindo.
A mesa está em uma pequena plataforma, a apenas alguns centímetros acima do nível do
chão, mas ainda é um ponto de vista. Daqui eu posso ver para fora um pouco da seção de
plano aberto do novo edifício da biblioteca. As pessoas estão começando a filtrar para
almoço horas de navegação, e Nemesis poderia ser qualquer um deles. Centenas vêm em
cada dia durante o horário de funcionamento. Há várias dezenas agora, cerca de metade
deles homens, serpenteando ao redor das prateleiras.
Lá pela seção de esportes, há um indivíduo astuto para o futuro, um excelente candidato.
Ele é um regular e eu o peguei olhando para os meus seios com frequência suficiente. Ele
está fazendo isso agora, o porco. Ah, não, eu não quero que Nemesis seja ele!
São momentos como estes que eu gostaria que meus seios fossem um pouco menores.
Na verdade, eu gostaria que tudo me fosse um pouco menor. Na maioria das vezes, eu
realmente não me importo de ser uma garota cheia de curvas, de fato, eu gosto muito
dela, mas a carne ampla me traz um monte de homens. E, principalmente, ao que parece,
uma nova raça de besta ... que parece estar tentando fazer os seus instintos básicos
parecerem mais aceitáveis e menos brutos atirando um pouco de conversa fiada sobre a
adoração e amor cortês.
Não que eu venha deixando algum animal colocar suas patas em mim recentemente.
Desde o meu divórcio eu quero qualidade, não quantidade. Talvez por algum tipo de herói.
Ser exigente parece ser uma boa ideia no momento, mas está além desse grande
momento, porque agora eu estou morrendo por algum sexo. Eu quase não ouso admitir,
mas, se Nemesis é decente olhando e não muito perturbado, eu estou tentada a dar-lhe
uma chance.
Qual é a razão pela qual eu estou assim, provavelmente não é da conta de ninguém mais
na pauta sobre a minha carta tarada. Nós obtemos material estranhos na caixa o tempo
todo, e os itens inofensivos provocam um bom riso no almoço na sala na hora do
intervalo. Os mais doentes são reportados para o bibliotecário-chefe, embora só Deus sabe
o que ele pode fazer sobre isso. Mas eles são em sua maioria um ou dois - desligados e
as pragas rapidamente perdem o interesse.
Isso é diferente, no entanto. Eu só tenho um sentimento. E este é o meu pervertido
também, e eu não quero compartilhar com ele.

Eu fico olhando para o endereço do Hotmail, na parte inferior da página:
N3m3sis@hotmail.co.uk.
Devo enviar uma mensagem? Digo a ele para me deixar em paz? Ou talvez dar-lhe uma
resposta chocante? Falar-lhe sobre a mais suja das fantasias que eu pudesse imaginar,
sobre a minha roupa interior, ou alguma confecção de rendas e cetim que eu não tenho e
provavelmente não poderia pagar? Ou talvez eu devesse inventar uma história elaborada
sobre ele e sua masturbação? Eu sempre fui boa em redação na escola. Talvez eu devesse
dizer a ele o que eu quero que ele faça?
Antes que eu saiba o que estou fazendo, eu abro o e-mail no meu terminal.
Oh, não, não, não ... isso é apenas deliberadamente algo estúpido e perigoso. Mas Deus
sabe o que eu quero. Eu acho que provavelmente sou tão pervertida e estranha como ele é
e eu simplesmente não tinha percebido isso. Meus dedos pairam sobre as teclas, e é
apenas o pensamento de que o sistema de biblioteca do computador está sujeito a
monitoramento aleatório que me pára.
Mesmo assim, meu coração palpita loucamente, e lá embaixo eu sinto uma assimetria em
minha calcinha. Parte superior das funções do cérebro não parece estar funcionando
corretamente, e meu corpo se transformou em uma massa fora - de - controle de
hormônios.
O cara da seção de esportes perdeu o interesse agora, e está, na verdade, fazendo a
leitura de um livro. Se fosse ele, teria me visto com o papel de Nemesis com a escrita
azul na mão, os olhos deviam estar fora em hastes e ele devia estar se movendo mas ao
invés disso ele parece estar absorto na história do jogo de rubby Yorkshire.
Quem é você, Nemesis, diabo você está doente? Você está aqui? Agora? A uma distância
visual ou mesmo ao toque?
Não há nenhuma maneira de saber. Eu não estou de serviço na biblioteca o tempo todo,
para que se possa chegar à caixa durante o decorrer de um dia. E esta é a sede da
Biblioteca Borough, e nós temos a Biblioteca Científica, a Biblioteca Áudio Visual,
Biblioteca Infantil, os arquivos e uma variedade de coleções especializadas. Nemesis
poderia estar em qualquer lugar do edifício que é muito grande e bastante incoerente,
muito aberto para o público. Ele pode estar disfarçado como um apostador de boa-fé.
Ofego com poços de pânico novamente. E se ele for realmente perigoso? Eu preciso sair
daqui, e eu
lanço um suspiro interior quando eu detecto que no grande relógio da entrada é quase
meio-dia. Graças a Deus, eu vou ao almoço mais cedo hoje. Em poucos minutos eu posso
estar fora no ar fresco e do pensamento como uma pessoa que não seja insana.
Como se ela fosse um gênio e eu a chamasse, Tracey chega prontamente para sua tarefa
sobre a mesa. Não fica aberta o tempo todo, mas temos muitos leitores ocupados durante
o almoço.
'Você está bem?' Ela pergunta, e se aproxima quando eu lhe lanço um olhar confuso e um
pouco fora da minha cabeça, como eu sentisse.
"Sim, eu estou bem", eu minto, fabricando o que eu espero seja um sorriso de aparência
normal. "Eu estava verificando o catálogo e o sistema ficou um pouco estranho de novo, e
eu pensei que eu fosse armar alguma coisa ... Mas parece estar OK agora." Conversamos
por alguns momentos sobre a rotina da biblioteca, e eu acho que eu a fiz acreditar que
esta é apenas mais uma de uma série interminável de manhãs mundanas e sem
complicações. Não me sinto culpada de dizer a ela sobre Nemesis, no entanto. Ela é uma
amiga e, em circunstâncias normais, seria com quem eu iria ria sobre tudo isso.

Dois ou três minutos depois, estou indo para a porta traseira da biblioteca para conseguir
um pouco de ar. Clarkey, o gerente de construção, manutenção e o técnico visitante do
Salão Borough, que supostamente atualizam os computadores estão na sala de almoço.
Nemesis seria qualquer um dos dois, eu me pergunto? Greg, o nerd de computador, é
jovem e brilhante e bonito, mas yuk, o pensamento de que Clarkey me enviou notas de
sexo faz meu estômago azedar. Veja bem, eu acho que dificilmente ele teria "gananciosos
sentidos famintos" para qualquer coisa que não a torta de carne enorme que ele estava
descendo em sua garganta e, a julgar pelas notas pouco legíveis dele no aquecimento do
vestiário do pessoal de água quando ele não funciona, eu não tenho certeza que ele
pudesse controlar a escrita.
Segurança é firme na biblioteca, porque temos alguns documentos raros e preciosos nos
arquivos, mas depois da minha discussão de costume com o teclado eu consegui tirar o
ferrolho da porta e me lancei para fora, com a intenção de ir para o pequeno jardim urbano
para além da área de estacionamento, para ter alguns pensamentos.
Mas, assim como eu estou arremessada para fora, alguém que se move dentro, e eu corro
de cara com um escuro, óculos, uma carregada e forte figura. Ele não está se movendo
rápido, mas seus braços estão cheios de sua pasta, uma pilha de livros, vários jornais e
um mapa enrolado e nós não conseguimos nos desviar um do outro, enviando sua
parafernália aos ares.
E eu estou corando novamente. É apenas o nosso semi - residente, superstar semi acadêmico excêntrico que eu passei e invadi. O Professor adoravelmente ajustado e
adorável, mas sim livresco e casual Daniel Brewster.
"Ah, meu Deus! Eu imploro seu perdão ", ele pede desculpas como se fosse inteiramente
culpa dele e não minha por esquecer de olhar para onde estou indo, devido à woolgathering
sobre pervertidos e carta de papel azul. Nós dois apanhamos para baixo, catando os livros
e papéis, e, quando eu pego vários volumes que eu sei que ele realmente não devia ter
removido do arquivo, estou impressionada pela forma deliciosa que ele está aparentando
uma forma distraída, estudiosa. Seu cabelo preto encaracolado parece tão selvagem como
a de um cigano e, como de costume, há essa dica, linda morena de barba escurecendo
suas bochechas. Se ele não tivesse o olhar bastante estiolada de alguém que fica dentro
debruçado sobre os livros o tempo todo, ele poderia facilmente passar por um terreno
Mediterrâneo sexo - máquina. Além, é claro, a partir dos óculos seriamente estudiosos e a
jaqueta de tweed aposentado.
Recebo o choque da minha vida quando eu olho para cima para recuperar algumas folhas
de papel datilografado, para atender às escuras dos olhos por trás desses óculos elegantes
... e encontrá-los bloqueado para meu decote como um par de lasers de segmentação.
É claramente visível o mergulho no meu top com decotes em V.
Ele é Nêmesis? A noção que me faz balançar sobre os calcanhares e quase cair para trás.
Cada parte de mim começa a formigar, mas, quando ele cora um vermelho mais escuro
do que lúgubre Nemesis fantasia cueca, é improvável que ele seja o próprio homem.
Especialmente quando, tendo ficado agachado em seus calcanhares para varrer seus livros
e papéis, ele prontamente caiu para trás para o caminho concreto. Tudo a partir do choque
de ter sido apanhado a olhar para o meu peito amplo. Eu fui e bati com uma celebridade
de TV menor, a quem eu só poderia obter uma podre fantasia, sua burra! É tudo sua culpa,
Nemesis, para fazer-me louca!
'Oh, eu sinto muito! "Eu exclamei, graciosamente levando a culpa por ele cair, mesmo que
eu não tenha batido nele, ele acabou caindo enquanto admirava meus seios. Coisa que ele

ainda está fazendo, seus olhos castanhos em chamas. Seus ouvidos parecem estar
sentindo o calor também, porque os lóbulos adquiriram um toque muito atraente de rosa.
De repente eu pergunto como seria mordiscar suavemente eles.
O quê? Eu não sei o que deu em mim nesses últimos dias, mas, o que com Nemesis e
Professor Hottie McHotstuff aqui, eu realmente acho que eu estou me transformando em
uma maníaca sexual. Transportando uma respiração profunda, eu o ajudo a se levantar,
melhorando assim a sua visão dos meus seios, mas ele brota com um inesperado
atletismo, tirando seus pés em um salto quase pantera-like.
"Não, não! A culpa foi minha ", ele corrige, soando tanto mortificado quanto um pouco
irritado. Ele se abaixa novamente para pegar mais de sua papelada rebelde, e depois
quando ele olha para cima de sua pesquisa, o seu rosto está quase paralelo à minha virilha
e apenas alguns centímetros de distância dela. Ele não caiu ao longo deste tempo, mas
uma espécie de choque começa para trás como se proximidade com minhas partes
pubianas o atingisse. A ação é mais como uma surpresa de uma gazela do que de um
felino predador elegante.
Esse episódio todo está rapidamente se transformando em uma mini - farsa, então eu
empurro os papéis do professor bonito ao acaso em suas mãos e traço por ele, atirando
um sorriso e outro 'não' e um 'até logo' por cima do meu ombro enquanto eu corro pela
pista em direção ao jardim.

Cap. 2 - Tempo com o Professor Hottie
Quão ridículo a mímica é! Como se eu não estivesse abalada o suficiente por Nemesis e
suas eróticas divagações, agora eu estou tendo divagações sobre o professor Hottie
novamente. Fico imaginando o famoso professor Daniel Brewster desde bem antes de se
tornar uma atração característica temporária nas vária semanas da biblioteca, quando ele
chegou para pesquisar um novo livro e uma série de televisão possível. Sua história
popular documentários são frequentemente repetidos na UKTV e, apesar de eu já os ter
visto várias vezes, eu sempre os vejo quando eles estão passando.
Agora, porém, eu não olho para trás, e eu continuo me movendo em um trote, tentando
fingir que não é da nossa pequena queda idiota de balé que aconteceu lá atrás. Eu não paro
até que eu chego no meu lugar especial, um banco isolado numa árvore pequena na
sombra, bem fora do caminho da área do parque principal, onde as pessoas se reúnem
para almoços. Muito poucas pessoas parecem ter encontrado este pequeno abrigo, que é
protegido por várias árvores de grande porte e de alta cobertura, de modo que não fique ao
sol. Isso provavelmente explica a sua reserva. Rodada mais popular aqui ainda parecem a
ser dedicado à busca ativa de melanoma. Portanto, este é um lugar onde eu posso
encontrar paz e tranquilidade, ininterrupta, no meio do dia.
Não que eu esteja sentindo paz hoje. E meu cérebro não está tranquilo. Está girando com a
escolha fraseologia da missiva Nemesis e repetidas ações de quase expor meus seios para
Daniel Brewster. Eu puxo a minha garrafa de água da minha bolsa, e trago alguns goles
para baixo. É gelado, fresco, e sua mordida fria na minha língua me acalma. Algo encaixa
como uma câmera de foco. Eu olho em volta, tomando os verdes das folhas e do cinza
opaco do cascalho. Isto, e o ar fresco, é real e normal, longe do mundo das letras
explícitas aquecida e especulações sobre homens bonitos, que são peculiares saídos do
meu alcance.
Mais goles e eu me sinto centrada novamente. Não que esteja pronta para meus
sanduíches ainda, mas vou enfrentá-los em breve. Por um tempo, eu apenas fico me
sentindo muito Zen, em harmonia com a natureza e tudo isso. Então, eu decido que é
tempo para comer e classificar meu açúcar no sangue, eu avisto a borda dessas folhas de
papel azul saindo da lateral do meu bolso. Eu as deslizo e abro a loucura escrita.
Palavras saltam para mim.
Você tem grãos escuros suculentos de um mamilo e o ajusta desta forma e , enquanto
você começa a contorcer em seu assento quando você se molha e se liga?
Lendo isso me faz querer fazê-lo, e quando eu olho para cima momentaneamente estou de
volta no meu mundo paralelo e sombrio de luxúria irracional. Eu não estou usando uma
daquelas blusas brancas pela qual Nemesis nutre claramente um fetiche, mas, quase sem
pensamento consciente, de repente eu chego e minha xícara própria curva através do
algodão macio do meu top.
Meu mamilo está duro, e sem dúvida, se fosse exposto ao ar, estaria escuro e firme,
como um suculento grão. Toco-lhe um pouco através das camadas de tecido - top e sutiã,
de algodão ambos - e uma vibração prateada voa através do meu corpo. Estou convencida
de que Nemesis é um homem, mas ele certamente parece saber tudo sobre a conexão
entre teta e clitóris. Eu já estou quente entre as minhas pernas, minha boceta pesada e

congestionada, mas são as palavras que estão ficando para mim não a maioria, o toque.
Palavras, e a visão de um de cabelos escuros, homem um pouco nerd, mas muito bonito
em uma agitação de constrangimento.
Eu me pergunto se os lóbulos das orelhas Professor Hottie estão ainda vermelhas?
Eu fico olhando para a fachada, verde fresco da cobertura que enfrenta mim - mas eu não
vejo isso. Em vez disso, eu estou imaginando um cenário, fazendo um Nemesis, eu
suponho. No meu pequeno drama deixei essa carta quando me encontrei com Daniel
Brewster, e de alguma forma ele entrou em seus papéis. Ele está lendo agora, enquanto eu
sento aqui e sonho com ele.
Eu vejo os lóbulos das orelhas bonitas ficarem ainda rosadas, as sobrancelhas escuras
atiram-se para o seu couro cabeludo para ser mascarada pelos cachos balançando em sua
testa. Ele tira os óculos sem armação elegantes e aperfeiçoa, e então contorce em sua
cadeira, do jeito que eu estou fazendo. O que é estranho, porque a carta de Nemesis é
escrita para uma mulher, e ele é um homem ...
Meus dedos estão úmidos onde apertam as páginas azuis. Eu sei que se eu tivesse um
cérebro de meia célula eu picaria esta correspondência e ignoraria qualquer ente
semelhante. Essa é a coisa sensata a se fazer. Perturbações sexuais são como as plantas:
elas morrem, se você não molhá-las com uma resposta.
Mas as palavras e minha colisão com Daniel Brewster me apertam e eu só não posso
ficar parada. Minha mente é um amontoado de Nemesis e seda e toque e a imagem do
professor divino, corando e caindo no chão, com as mãos nos quadris. Meu corpo está
quente, cheio de energia estranha e sangue em lugares perigosos. Disfarçadamente, eu
torço minhas pernas, pressionando meu sexo para baixo contra o banco do parque duro e
difuso e a abro. Mas eu não estou recebendo a pressão que eu preciso no meu clitóris, e
eu mordo meu lábio, de súbita necessidade.
Atrevo-me a tocar a mim mesma? Bem aqui, agora? Não apenas o meu mamilo, eu quero
dizer, mas lá em baixo, lá em baixo, na minha boceta?
O que você acha disso, Nemesis? Eu tenho escalado o jogo e você nunca vai saber. Como
está que para perverter provocação?
Não há ninguém por perto. Eu jamais vi alguém aqui. Teoricamente, eu deveria ser capaz
de fazê-lo. Mas ainda parece incrivelmente bruto e sacana tocar a mim mesma, aqui no
aberto. E é força de vontade também.
Eu estou dando a ele, e eu sinto como se ele soubesse, embora Deus sabe como. Desde a
minha separação de Simon, manobrar homens não é mais uma parte da minha cartilha. Eu
não acho que eu mesma esteja inclinada a fazer o que o professor Hottie quer que eu
faça, se ele estivesse aqui. Embora eu não saiba ...
Isso tudo está ficando excepcionalmente estranho. E tudo que eu tenho certeza é de que
Nemesis viria presunçosamente em seu bermudão, ou o que ele usa, se ele soubesse que
eu estava mexendo em um banco do parque, desesperada para me tocar entre as pernas
até que eu gozasse.
De modo furtivo e olhando em volta com cautela, eu deslizo minha mão a partir da curva
arredondada do meu peito, para baixo ao longo da minha cintura e meu quadril para minha
coxa. Há muito território para cobrir, mas, como Nemesis obviamente gosta da minha área
cultivada e Professor Hottie certamente não está imune a meus seios, isso não é um
problema.
Na verdade, eu estou começando a perceber as vantagens da minha amplitude.
Ainda mais secretamente, eu começo a passar pelas dobras da minha saia com os meus

dedos, mantendo - agrupados de modo que elas fiquem no meu pulso e mão. Com um grau
de destreza digna de um mágico, eu astuciosamente deslizo meus dedos em toda a minha
coxa nua, então os mexo dentro do limite da minha calcinha elástica.
Quase lá. Abordamos o cerne da questão.
Eu tapo a uma onda púbico magro então começo a forjar para a floresta, em busca de seu
centro, quente mágico. Assim que eu pego os lábios, as pontas dos meus dedos estão
encharcados. Eu estou nadando com suco, e é um choque, embora eu soubesse que eu
estava muito animada.
Meu clitóris dá um duro pulsar único profundo quando eu o alcanço, dizendo 'Olá' tão
intensamente que eu suspiro.
Eu estou parte horrorizada comigo mesma, parte repleta de emoção. Eu nunca fui muito de
ir em busca de emoções e uma tomadora de risco até agora, mas, de repente, parece que
estou a recuperar o tempo perdido. Eu estou dançando na borda da loucura e, se eu parar
para pensar sobre isso, eu provavelmente correrei uma milha de volta para a segurança do
quarto do pessoal de almoço. Mas não tenho tempo para pensar. Eu apenas sinto.
Depois de um acidente vascular cerebral experimental ou dois, todo o meu corpo pulsa
com energia presa. Estou num transbordamento de sensualidade e cada enjoo leve que eu
já tive sobre ser cheia de curvas, gordinha, gorda ou o que você quiser chamar
desapareceu. Cada centímetro e cada grama de mim é "deusa" - assim como Nemesis me
disse.
Eu trago a respiração. Minhas pernas tensas e eu empurramos meus saltos por todo o
caminho, me preparando. Estou desesperada pelo clímax, e até mesmo começando uma
vibração lenta - e, em seguida, para meu horror, eu ouço algo que eu nunca ouvi aqui
antes. O som de passos, rapidamente se aproximando ao longo do cascalho.
Eu só controlo o chicotear da minha mão debaixo da minha saia, e embaralho-me em linha
reta em algum tipo de posição sentada normal, quando uma figura familiar de paletó de
tweed, calças jeans e rodadas de tênis surge no canto. É o Professor Hottie - e ele quase
me pegou me tocando.
"Oh, oi!", Diz ele, hesitante. Ele pisca por trás de seus óculos e oferece-me um sorriso
torto cauteloso.
Então ele bolsas lábios e encaminha dardos, e eu tenho a borda ao longo do assento. Ele
me obriga a permitir que ele se sente.
"Estou tão feliz que eu te encontrei, Gwendolynne. Eu estava ansioso para me desculpar
com você por mais cedo." Ele bate com os longos dedos contra seu joelho calças jeans
que ele está cheio de energia não resolvida, como eu.
Estou tão perplexa que é difícil de entender as palavras do enxame que sussura em torno
de mim. Mas o que posso dizer quando o meu cérebro ainda está fora da terra na
masturbação?
Meu novo companheiro ainda parece agudamente envergonhado e tira seus óculos, saca um
grande lenço branco imaculado e começa a limpá-los com fervor quase maníaca.
"Mas por quê? Fui eu quem trombou em você." Surpreendentemente, eu capturei algumas
dessas palavras. Mas elas saíram um pouco mais abruptamente do que eu gostaria.
Ele afastou o lenço, ainda olhando ridiculamente desconfortável. O que é irônico, pois
deveria ser eu quem estava mais nervosa, dado o quão perto ele está sentado. Certamente
ele pode sentir o cheiro do almíscar em meus dedos?
"Não, eu estou em falta. Quando eu estava no chão, eu estava olhando para os seus seios,
e eu sei que você me viu fazê-lo. Por favor, me perdoe. Foi imperdoável cobiçar você

desse jeito."
Ah, ele é um cavalheiro à moda antiga, além de ser um pedaço de pulcritude masculino.
Estou prestes a dizer 'não há problema"ou algo assim, mas minha atenção de repente pega
seu cenho franzido a testa enrugando-se e o jeito que ele tira os óculos e esfrega os
olhos, cansado. Minha névoa de sexo limpa como um tiro como outro aperto de
sentimento. Eu o vejo fazendo isso bastante na biblioteca, como se ele estivesse
incomodado por fadiga ocular ou dores de cabeça, e, mesmo que eu mal o conheça, de
repente eu odeio a ideia de ele sofrer. Alguém tão lindo deve sempre ser capaz de sorrir.
"Você está bem, Professor Brewster? Há algo de errado? Se você tem uma dor de cabeça
eu tenho algum paracetamol na minha bolsa."
'Não, não é nada, obrigado. Eu estou apenas cansado. Eu tenho trabalhado desde o início, de
volta ao meu hotel, e eu pensei numa mudança de cenário e de uma mudança de luz que
me animasse um pouco ... mas não tem. Foi por isso que vim aqui para pedir desculpas,
em vez de pegar você na biblioteca. Eu realmente preciso de um pouco de ar." Os
desfralda de expressão e seus belos olhos claros, como ele define seus óculos de volta no
lugar, "e por favor me chame de " Daniel "... eu apreciaria isso. "
"OK ... Daniel. 'Por um momento, eu desejo que eu não tivesse acabado de me masturbar
e que eu não estivesse tão confusa e em um estado de confusão sobre Nemesis. Há algo
doce e desconcertante sobre o bom professor que me faz ficar toda trêmula de uma
maneira boa, mas diferente. É como se eu esmagasse o que eu costumava ter quando era
uma menina, a doces, inocentes antes do sexo já tinha criado a sua cabeça tesão. Eu
estava perdida para sempre em devaneios de caminhar através dos prados de flores, de
mãos dadas com algum herói, sublime inatingível. Mas a rosa - matizado visões se
dissiparam mais uma vez, porque a mão que o herói romântico estaria segurando agora
está toda pegajosa do meu orgasmo.
E cheira a sexo. Eu posso sentir o cheiro, assim como Daniel certamente pode. Mas o seu
belo e de vez em nariz ligeiramente imperial não enruga um pouco. Mesmo quando ele
chega para o lado e agressor dá-lhe um aperto rápido.
"Eu realmente sinto muito, você sabe. Você tem sido tão útil para mim na biblioteca, e eu
respeito você como ... bem, como uma amiga. Eu odeio estragar uma excelente relação de
trabalho, porque eu fiz algo inadequado." Seus lábios torcem e ele dá de ombros. Irracional
que seja, ele parece muito nervoso, e eu me pergunto por quê um homem tão bonito e
talentoso dá a impressão de que ele está acostumado a falar com uma mulher. Alguém de
sua estatura acadêmica, que esteve na televisão e tem como CV e um distinto perfil de
alta, provavelmente tem batalhões inteiros de tietes prontas e dispostas a dar suas
calcinhas para ele.
"Por favor, não se preocupe com isso,” eu o tranquilizo, abalada com a imagem de tirar
minha calcinha para Daniel Brewster. O que há de errado comigo? O fato de que ele
parece ser tímido está me deixando excitada agora! Junto com o pensamento de tutoria
ele, o grande erudito, nos caminhos de exuberantes mulheres que ...
empurram estranhos botões sexuais que eu não sabia que eu tinha. "Nenhum dano feito.
Tenho certeza de que ... bem, na verdade eu tenho prova documentada de que você está
longe de ser o único homem que olha para os meus seios, enquanto eu estou de serviço na
biblioteca.”
Sua testa franze novamente.
"Documentado prova? O que quer dizer? "
Uh oh, agora eu fiz isso. Estou sentada ao lado da própria quintessência de uma mente

inquiridora, um homem acostumado a buscar pista e pouco de fundo para qualquer tema
histórico. Para esmiuçar fatos da skimpiest de fontes.
No mesmo instante, nossos olhares voam para as páginas da carta de Nemesis, ainda
deitada ao meu lado no outro lado do banco, de onde está sentado Daniel. Eu me sinto
como se eu estivesse balançando nas pontas dos meus dedos em um daqueles precipícios.
Estou entre comportar de forma sensata ou fazer algo de anos-luz além de temerário.
Detalhe. Eu mal conheço Daniel Brewster, e nós tivemos um momento estranho,
contornando como um par de esgrimistas de todo o limite do sexo.
Detalhe. Esta carta é o mesmo que assédio sexual por um pervertido de boa-fé, ou até
mesmo um sexo demente criminal. Eu deveria ter cuidado, não olhar em torno de forma
indiscriminada.
Detalhe Se eu compartilhar esta comunicação secreta com outra alma viva, estou traindo
Nemesis. E como um conceito irracional é isso? Eu não conheço o cara, e ele impôs seu
desejo sobre mim. Mas, ainda assim, o sentimento está lá. Eu não posso negar.
Antes que eu possa pensar nas razões, eu alcanço a carta e a entrego toda.
"Recebi esta hoje. Se você ler, você vai perceber que o seu acidentalmente desfrutando de
uma vista fugaz nos meus seios é bastante leve comparado com o que os outros homens
... bem, o que um outro homem está pensando. "
Ele lê, e por um momento eu só olho para a ponta dos dedos afilados segurando o papel.
De repente eu sou tudo sobre as mãos, pensando no que Nemesis disse que queria que eu
fizesse, e que eu realmente fiz, e o que Nemesis poderia fazer se ele tivesse a chance de
colocar suas mãos em mim. Meu coração e minha intuição de alguma forma, sei que ele
não me quer dizer qualquer dano real e que, se as palavras foram feitas, eu só ganhei, não
perdi.
Mãos de Daniel são obras de arte. Elas são finas, mas de aparência forte, mãos que
parecem se contentar em ser elegantes, formas clássicas. Cada nervo em meu corpo me
diz que se essas mãos tivesse uma fração das habilidades que Nemesis reivindicam, elas
explodiriam minha mente, e então alguns, e alguns mais. Mas agora elas estão balançando
enquanto ele segura as páginas selvagens azuis e lê seu script azul elegante.
E não só isso. Ele engole repetidamente. Suas sobrancelhas negras atiram em direção ao
seu couro cabeludo novamente. Ele rói o lábio inferior macio quando seus olhos se
arregalam e um toque de cor aumenta sob a pele lisa e o restolho delicioso em torno de
sua linha do queixo.
Como uma rameira desavergonhada me parece ter a intenção de se tornar, eu olho
rapidamente para a sua virilha. A vida está se mexendo lá também, por trás de seu
crescente pacote. Ele tem uma ereção.
Agora eu fiz isso. Respeitável bibliotecária Gwendolynne castiga-me por ser estúpida para
indizivelmente começando tudo isso, enquanto Gwen libertina o aspirante e sorri
sensualistas dentro e pensa 'Oh menino! Oh, menino oh menino oh menino! "
Daniel embaralha as páginas, aparentemente relendo. Ou talvez ele esteja apenas sendo
incapaz de olhar para cima e encontrar meus olhos? Eu deixei ele continuar. Leitura.
Piscando. Ficando mais difícil. Isso só me dá mais tempo para verificar o seu pacote.
A julgar pela forma como o jeans em sua virilha está alto, ele é deliciosamente grande.
Por mais um titã nos dotes físicos departamento de como ele é no reino da aprendizagem.
Enquanto eu vejo, ele se ajeita no banco ligeiramente. Eu acho que ele está
desconfortavelmente posicionado dentro de seus jeans, mas está lutando contra o desejo
de fazer algo sobre isso.

"Meu Deus", diz ele em comprimento, orelhas um toque rosado novamente. "Quando você
recebeu isso? E como?" Ele dobra a carta entre os dedos longos, olhando-a como se ele
estivesse lidando com uma rara e especial espécie venenosa de víbora, mas ainda
aparentemente relutante em deixá-la ir. "É sério, você sabe ... o tipo de homem que
escreve algo como isso poderia ser muito perigoso. Pode ser sábio relatar isso ao
segurança da biblioteca. Só para ficar no lado seguro. "
Ele está certo, mas eu não vou fazer isso. E não só porque eu não gosto de dizer o que
fazer, ou porque esses bandidos de segurança teria um dia de campo de risadinhas sobre
isso. Não, é por causa do meu intestino sentindo sobre Nemesis: que, apesar de sua
perversão, ele é fundamentalmente benigno, e ele realmente gosta de mim.
OK, talvez por isso estou me comportando muito estupidamente para viver, mas quantas
vezes é que um homem lhe diz que ele a adora?
"Foi na caixa da biblioteca sugestão, pessoalmente dirigida a mim." Eu dobro as folhas
novamente, sentindo um brilho de excitação, como se o papel estivesse muito encharcado
de um afrodisíaco. Uma poção que funciona nos lombos de Daniel Brewster, assim como
ele faz meu. "Ele estava lá quando eu a abri às dez horas. '
Ele muda inquieto em seu assento e eu assisto o jogo de emoções em seu rosto. Há
indignação, perplexidade, excitação, e talvez, possivelmente, ciúme. Eu escondo um sorriso.
Será que ele queria que ele tivesse enviado a carta?
Ele está querendo se livrar da sua imagem erudita e ficar brincalhão comigo por semanas,
e ele está furioso porque ele foi espancado até após por Nemesis? É um pensamento
delicioso e, se for verdade, ótimo para o meu ego. Ele é um superstar das sortes, e eu sou
apenas uma vez média bibliotecária, um pouco acima do peso.
"O que você vai fazer?" Ele me dá um olhar intenso, os olhos escuros como café expresso
por trás de suas lentes elegantes.
Com um gesto rápido e agitado, ele varre uma preta pendurada enrolando para longe de
sua testa. "Bem, nada ainda. É apenas uma nota. Nunca pode ser outra.”
Agora há um pensamento. E que eu deveria receber. Mas em vez disso, faz-me sentir
esvaziada e deprimida. Houve uma escassez de excitação erótica na minha vida por muito
tempo - na verdade, nunca - mas de repente eu tenho um gosto dela e meu apetite está
rugindo. O que vai dizer a seguir Nemesis?
Até onde irá ele?
"Este poderia ser um indivíduo muito perigoso, Gwendolynne.” Daniel ainda franzindo a
testa e nervoso. Mas ele está também ainda duro por trás da calça jeans. Sinto que, como
um homem da razão e da análise, ele é um pouco rígido consigo mesmo por ficar ligado, e
que só reforça minha ideia fantasiosa de que ele poderia estar com ciúmes.
Eu me pergunto como ele se aproxima de uma mulher? E que manobras ele usa para levála para a cama, ou simplesmente a convence a deixá-lo tocar?
Ele embaralha seus dedos como se estivesse discutindo consigo mesmo, e eu sinto dizer a
ele que não teria tentado muito comigo. Eu sou toda sua deliciosa, beleza peculiar macho e
eu sucumbo a ele na queda de um texto histórico raro. Não há paquera, não há encontros
para jantar, nem apresentações - nenhum dos materiais necessários. Nem mesmo
qualquer atrevimento, mas deliciosamente letras poéticas.
Chocante que eu pareça, eu o faria e agora. Se eu tivesse uma chance.
'Não se preocupe, Daniel. Eu tenho certeza que é apenas uma. Ficamos com notas
duvidosas e imagens rudes na caixa." Meus dedos formigam com a necessidade de
estender a mão e tocá-lo, talvez um afago rápido no seu jeans coberto para fazer o meu

ponto. Sim, certo ... "Quando você não responder à insinuação, eles sempre perdem o
interesse."
Ele aperta os dedos e sua expressão me diz que ele não chega a acreditar em mim. Ou
talvez seja apenas isso que ele é afiado o suficiente para ler os meus sinais e ele não tem
certeza que ele gosta deles, tesão ou sem tesão.
'Tem certeza?' Ele solta um suspiro repentino, seu peito levantando. E eu sei que é um
peito muito bom, porque a uma semana atrás, durante uma breve onda de calor, ele
abandonou sua jaqueta tweed na biblioteca e apenas trabalhou com uma camiseta branca,
que abraçou seu peito deliciosamente melado.
"Tudo vai ficar bem. Mas obrigada assim mesmo. Por se preocupar ...”
Ele endireita-se na cadeira, e de alguma forma parece crescer de Clark em Super-homem.
"Mas você tem que me prometer ... se houver algum problema com isso ... esse Nemesis,
você vai me chamar para ajudá-la."
Ele é o Super-Homem, e de repente, apesar do fato de que eu gosto dele algo de podre,
estou tocada. E ao mesmo tempo eu dou um tapinha na coxa. E então inclino-me para
beijar o meu 'muito obrigada' em sua bochecha.
Bem, isso é o que eu queria fazer. Em vez disso, de alguma forma, eu sinto falta sua
bochecha e zero em, com extrema precisão, em seus lábios.
Na primeira, ele ainda é um beijo de agradecimento, e da boca de Daniel é de veludo macio
e silencioso sob a minha. Nós ainda estamos OK. Nada aconteceu. É apenas um "amigo"
coisa e ambos podemos sair dessa sem qualquer cor de rosa de bochechas rosadas ou as
orelhas de vergonha total.
Mas, então, tudo muda. Em um movimento suspeito realizado, Daniel chicoteia os óculos,
joga-os para o banco, e em seguida, as mãos, as mãos fortes elegantes eu tenho
entretenimento, sobre tais fantasias espetaculares, venha e cobre meu rosto, os dedos
abertos para segurar minha cabeça e manter as nossas bocas em perfeito alinhamento.
Pressiona a língua contra os meus lábios, e não há nada no acanhado menor pouco sobre
isso. Como ele explora e impulsos e gostos, eu amasso a carta de Nemesis e a deixo cair
para o cascalho, palavras azuis no azul papel esquecido quando eu levanto minhas mãos
para os ombros de Daniel.
Sua boca o gosto de hortelã, como se ele estivesse sugando Polos. Eu compartilho o sabor,
mas é o homem que é mais delicioso. E para alguém que está projetada tal imagem de
compostura e reserva acadêmica todo o tempo que o conheço, ele certamente sabe como
beijar como um garanhão machista.
Atacar. Recuar. Persuadir. Iludir.
Eu sou massa nas suas mãos, um montão de derretimento de hormônios de
bombeamento, liquefazendo metafórica e muito fisicamente entre as minhas pernas. Ele
não tocou nenhuma parte de mim que não seja a minha cara, o que ele berços, mas ele
poderia muito bem ter sua mão dentro da minha calcinha. Eu tenho menos restrições e,
como as mensagens de loucos hormonais crescem e até, alguns deles contornam meu
cérebro completamente e acabam na minha mão. Completamente fora de controle, eu
coloco os dedos na sua virilha.
Por alguns momentos, é como se a sua mente consciente não percebesse, e apenas o seu
corpo respondesse, automaticamente empurrando sua ereção contra meu toque. Em
seguida, suas células cinzentas apanham e ele atira de volta através do banco como um
gatinho assustado, quebrando nosso beijo e enviando seus óculos deslizando para o
cascalho. Ele mergulha mais, lutando para encontrá-los, e nós estamos no terreno falso

novamente.
Em um flash, estou mortificada e com raiva, mas eu não tenho certeza de com quem.
Comigo, por fazer algo repreensivelmente estúpido e na frente de um homem que mal
conheço? Ou com o professor Hottie por conduzir-me e, em seguida, de repente dar para
trás?
Ele pisca para mim por trás dos óculos milagrosamente ileso, e não parece saber o que
dizer.
"Bem, obviamente que foi um erro de enormes proporções." Eu ascendo e desço os meus
pertences
saco, garrafa de água, carta pervertida - a partir do chão, onde todos eles
terminaram no curso do recuo selvagem de Daniel selvagem.
'Er ... sim, foi provavelmente", ele concorda em voz baixa.
Agora estou mais atravessada do que nunca. Eu sei que é, principalmente, a frustração,
mas eu ainda ataco.
"Então está tudo bem para você olhar para o meu topo e admirar meu decote, mas não
está bem para eu para fazer um movimento em você? "
Ele faz um som pouco bufando, como se perplexo. Ele, obviamente, não gosta de
complicações.
'Isso não é exatamente o que eu quis dizer com um erro." Ele está no controle novamente
agora, apesar de um olhar para baixo, mostra que ele ainda é alegre. "É justo que você e
eu temos um excelente relacionamento profissional. Na biblioteca. E eu gosto de nossa
interação lá." Ele faz com que as pontas dos dedos una-se contra as outras, algo que eu
acho que significa que ele está nervoso, mas tentando esmagá-lo. "E eu não quero estragar
isso ou tornar as coisas embaraçosas para você.”
"Claro que não, professor, considere-se intacto e envergonhado."
Oh, por favor, não se comporte como uma moleque, Gwen. Você é uma mulher adulta, não
um infantil que acabou de ter seu pirulito roubado. Eu sei que é um pirulito bom ... me
senti celeste ao toque ... mas por favor, aja de forma sensata, você vai?
“Bom, eu estou contente que está resolvido." Toque, toque, toque, vão os dedos, e
enquanto meus bichanos rebeldes pulsam, desejo a sua destreza, outra parte de mim, de
repente se pergunta se é todas as táticas, algum tipo de inteligente e ato desonesto.
"Você gostaria que eu a levasse de volta para a biblioteca? Apenas no caso?”
Por um momento, eu me pergunto o que diabos ele está falando, então ele se aproxima de
mim. Ele está preocupado com Nemesis? Jogando o cartão de cavalheirismo?
"Não. Obrigada. Eu vou ficar bem. Acho que vou entrar no Centro Catedral e fazer algumas
compras. Não precisa se preocupar comigo."
Isso está fazendo minha cabeça dentro Eu não quero me envolver em jogos de mente
mais nada. Mal sabe Daniel Brewster qualquer melhor do que eu Nemesis. Eu tenho que
sair daqui.
“Certo. OK. Eu te vejo mais tarde. "
Com isso, eu giro sobre os calcanhares, esmagando o cascalho e o mais rápido que posso
sem realmente executar.
Eu administro bem. Eu chego tão longe como o canto, e eu não posso ouvi-lo me seguindo.
Mas então eu estrago tudo.
Quando olho para trás, ele ainda está de pé. Ele deve ser carrancudo, mas na verdade ele

está sorrindo, ou melhor, arreganhado.
O que o torna duas vezes mais bonito e dez vezes mais irritante.
E, tanto quanto eu posso dizer que ele ainda tem uma ereção!

Cap. 3 - kit de auto indulgência
Ah, minha Gwendolynne BONITA ... você tem um amante? Por mais que eu gostaria de ter
você só para mim, eu não posso imaginar que não há um homem em sua vida. Ou até
mesmo homens. Qualquer macho que cruza seu caminho obteria uma ereção.
É uma outra nota. Mais sedução em cobre esperando por mim quando eu voltei do almoço
... Como se eu não tivesse problemas suficientes.
Claro que você tem um amante. Por que não você? E só para provar que eu não sou
ciumento ou possessivo, não me ressinto dele em nada, eu apenas o admiro por seu gosto
sublime com mulheres.
Então, esse garanhão a visita frequentemente? E você o espera na cama, com coração
batendo em antecipação por uma nova doce foda? O seu corpo delicioso, quente treme por
ele e cresce úmido, pronta para seu pênis?
Se eu fosse ele, eu viria para você todas as noites. Eu não seria capaz de resistir. Eu me
deixaria em seu quarto, faria uma pausa para um momento no limiar para saborear esse
momento empaturrando- me com a emoção de saber que em breve eu iria estar dentro de
você.
Ah, aí está você, espalhada sobre os lençóis de cetim de novo, talvez usando a lingerie de
seda que discutimos anteriormente. Você está cochilando, sonhadora, esperando ... Talvez
você esteja se tocando, saboreando sua própria prontidão, as pontas dos dedos
maliciosamente escondidas debaixo da tanga requintada que você usa? No suave bosque de
sua púbis há uma fluido de umidade, inchada e sedosa. Você se esfrega levemente,
imaginando se o toque é meu - o seu - e se preparando. Você quer estar pronta. Pronta
para subir para um orgasmo rápido, com fome de prazer inicial. Para um delicioso
aperitivo preparando o paladar sexual para um banquete que vem pela frente.
Quando eu estou à porta, bem-vindas erupções quentes em seus olhos, mas você não faz
uma pausa em sua atenção para o seu bichano. Seu sorriso cauteriza minhas entranhas
com seus dedos circulando sob a seda e as rendas, e você faz um redemoinho no seu
fundo lindo contra o cetim abaixo de você, sem fôlego, animada.
Peço-lhe que me permita aproximar, mas este é o momento em que você está no
comando, e você me proibi. Eu estou na porta, cada centímetro do meu corpo escravizado
com minhas dores no pau que palpita. Você fecha os olhos, bloqueando seu prazer dentro
de um mundo pessoal, exclusivo, e quando você esfrega mais e mais rápido você começa
a ofegar e a gemer.
Minha necessidade de você é insuportável. É agonia, como ter meu pau preso em uma
gaiola de ferro apertado. Ele retesa em tormento contra a restrição do meu jeans,
empurrando o fecho, meus olhos estão arregalados e começam a aguar.
Ou são apenas lágrimas de alegria diante da crueza de sua beleza e da sua sensualidade
suprema? Quando você atinge o clímax, eu não posso segurar por mais tempo. A visão de
você é avassaladora. Corro para o seu lado, atirando-me na cama, estendendo-me ao seu
lado de forma que me contorço, absorvendo cada detalhe da forma como você se move, a
maneira de olhar, o brilho cremoso em sua pele e adorável, vendo a agonia da sua
expressão em seu rosto arrebatador.
Eu vejo tudo. Eu vejo o seu prazer. Eu vejo tudo o que eu quero e preciso.

E agora eu tenho que cuidar de mim ... aliviar a tensão no meu pau da maneira tradicional.
Vendo ainda, na minha mente, seu corpo se contorcendo fabuloso.
Seu, Nemesis.
Caramba, isso é muito intenso. Abro uma garrafa de vinho - apenas para fins medicinais e de repente eu percebo que eu bebi quase metade, remoendo esta carta e a contrariedade
com o Professor Hottie na hora do almoço.
Homens! Eles são todos tão pervertidos ou malucos por controle ou eles realmente não
sabem o que querem. Daniel Brewster parece estar de acordo com todos os três dos
acima mas, refrescante, Nemesis pelo menos parece ter alguma ideia do que ele quer, e
ele sabe como pedir! O cara é obcecado, obviamente, mas eu ainda estou com essa
impressão irracional de que isso não é apenas alguma respiração pesada de um comercial
impermeável e sujo.
Para agravar bebendo o meu vinho transgressor, eu mergulho de cabeça em um saco
gigante de batatas fritas Kettle para meu conforto também. Coisas da dieta. Foi um dia
estranho, estranho.
Meu quarto é meu santuário, e felizmente livre de lençóis de cetim cafona. Eu me sinto
tão cansada e energizada ao mesmo tempo. Eu tenho a TV em baixo e meu kit de
autoindulgência ao meu redor. Vinho e batatas fritas para festa, um veludo marrom jogado
em torno de meus ombros e meu corpo recém-banhado me acolhendo nos meus pijamas
de algodão macios, soltos.
Haveria âmbito muito mais criativo para a autoindulgência, se eu tivesse um homem
debaixo do edredom comigo, claro, mas Nemesis só está disponível através de suas
perversas ofertas literárias, e as chances de obter Daniel Brewster aqui têm aumentado
consideravelmente desde que se comportou como um imbecil completo no jardim na hora
do almoço, para não mencionar a forma como me atirei para ele e pisquei meus seios
mais cedo.
Acho que ainda podemos ser amigos, de alguma forma, mas somente no estritamente - no
-engraçado - negócios, lugar profissional sentido.
Aquele beijo foi tão arrebatador e maravilhoso, que deveria ter sido mais. Se eu não
tivesse agarrado a sua virilha ... mas eu simplesmente não podia me ajudar. E, em minha
defesa, ele parecia estar dando sinais de que ele me queria. Enfiando a língua na minha
boca foi uma luz verde em linguagem de ninguém.
Homem de sangue, ele é tão pervertido e manipulador, a seu modo astucioso, como
Nemesis é. O que o leviano, tímido, acadêmico é para começar? Inferno, o homem tem
estado o suficiente na televisão ... ele deve ter mais do que a sua quota de habilidades de
ator dramático.
Ele é Nêmesis?
Se ele for, o desempenho foi bastante impressionante. Aquelas orelhas rosadas certamente ninguém pode fazer isso acontecer assim?
Mas, novamente, talvez tudo o que ele tem a fazer é imaginar uma foto minha com
minhas curvas vestindo apenas pedaços de seda vermelha, sexy e quente?
Meu coração disparou forte dentro do meu peito, e de repente há aquela sensação estranha
de novo. A realidade de mudança a partir do jardim. É como uma abertura de porta oculta
apenas uma fresta para mostrar algo brilhante e irresistível além dela. Um jogo. Um jogo
selvagem. Um desafio de inteligência - e de sexo.
Poderia ser apenas uma invenção da minha imaginação, mas é como algo que eu nunca
senti antes, ou mesmo pensei.

Eu tenho uma noção do irreal, o surreal, como se eu tivesse de repente aparecido no meio
de um filme de arte ou de um romance existencial.
Mas, drenando meu copo, eu quero que o irreal seja real. Eu quero um fim a rotina que me
auto impus. Preciso expandir meus horizontes, intelectuais e sensual.
As batatinhas chips já se foram. Outro apetite continua a ser satisfeito. Com uma tela do
estranho Daniel Brewster e uma figura escura sem rosto entrando e saindo de foco diante
de meus olhos, eu deslizo para baixo na cama e coloco minha mão sobre a curva
arredondada da minha barriga.
Agora, eu tenho tempo. Agora, há probabilidade zero - infelizmente - de ser descoberta.
Agora eu posso me tocar e fazer todas as coisas que eu não pude fazer na biblioteca ou
no jardim. Se é verdade ou não, minha mente se funde com a de Daniel e de Nemesis em
um totem da fantasia masculina deslumbrante.
Estamos de volta no banco novamente e, sem dizer uma palavra, ele chega para mim,
levando a mão que eu tinha me tocado com as suas. Seus olhos astutos como o pecado
por trás de seus óculos, ele levanta as pontas dos meus dedos para os seus lábios, e
depois de beijá-los, um por um, sua língua mergulha para vasculhar longe os últimos
restos do meu néctar. Sua boca, exuberante astuta enrola maliciosamente quando ele
transmite a minha mão para a protuberância impressionante que interrompe a linha suave
de sua calça jeans.
Sem vacilar como se fosse uma madre superiora indignada desta vez. Gentilmente, mas
com autoridade, ele dobra os meus dedos ao redor do cume, quente bem definido, em
seguida, se inclina para trás contra o banco e fecha os olhos. Sua cara, legal inteligente,
escuro, com barba viril, relaxa. Ele se parece com um anjo caído que aceitou o beijo do
pecado.
Eu lhe dou um aperto de luz e ele arrasta um suspiro longo e irregular. Eu aperto de novo,
e seus quadris poderosos batem para cima, convidando para mais atenção a seu pênis.
Espontaneamente, eu alcanço a fivela de seu cinto, em seguida, ataco o botão do seu
jeans. Em questão de segundos eu estou arrastando para baixo o zíper com cuidado para
não prendê-lo. Minha cautela foi adequada, pois por baixo ele está nu e desenfreado.
Seu pênis soberbo salta à vista, e minha boca fica seca primeiro, em seguida, começa a
aguar com fome sensual. Como é que faz com as glandes. Forma-se uma queda de
pérolas no olho de seu pênis, doce do pré orgasmo escorrendo para acolher e incentivarme. Não ousando provar isso ainda, eu procuro por ele, em vez, e mancho o fluido de seda
sobre a cabeça quente de seu pênis. A carne sólida é dura, como madeira polida, a pele
esticada pela superfície de sua excitação extrema. Este magnífico órgão é uma beleza,
prima física, a própria expressão da masculinidade primordial, a essência do homem.
É difícil olhar para longe de seu eixo, mas, quando eu o faço, eu o vejo com a cabeça
inclinada para trás para expor a partir da linha de sua garganta, o coração. Ele engole
difícil quando o meu polegar lentamente circula, e as suas mãos, ao lado dele no banco,
fecham em punhos.
Seu corpo é um dom, um brinquedo sexual de estar, um objeto de adoração. Eu caio de
joelhos sobre o cascalho. Cascalho que na fantasia é impotente para me fazer sentir dor.
Eu me ajoelho como uma suplicante entre as pernas estendidas e vou para a minha tarefa
ansiosa com as duas mãos, agora, com a intenção de agradar.
O cenário parece mudar e transformar, e de repente eu estou em um lugar mais escuro,
um quarto opulento, perfumado com couro e lavanda e iluminado por velas e o brilho
cintilante de uma lareira. Opa, de onde veio isso? Surgiu na minha cabeça totalmente

formada, talvez seja a materialização de imagens em certos livros que são mantidos nas
prateleiras restritas para baixo nos arquivos da biblioteca.
Volumes pornográficos que se disfarçam de arte, fotografia e muitas vezes debruçam
sobre nós na biblioteca quando estamos colocando de volta nas prateleiras ou os
catalogando. O público em geral nunca tem a chance de começar a olhar para eles.
Estou me ajoelhando ainda, mas agora eu estou nua - e amarrada, as mãos atrás das
costas, então não posso tocar no homem que eu estou adorando. O calor das lambidas
para cima lançam fogo sobre o meu corpo, como uma língua gigante e, acariciando em vez
de olhar para cima, agora estou olhando para o tapete, a cabeça baixa por respeito ao meu
mestre.
Meu senhor? Eu sou uma submissa sexual? Isso nunca me ocorreu antes. Se
perguntassem, eu teria dito que foi a torção mais distante da minha psique.
"Você pode se aproximar."
Sua voz é estranha, repetindo, como se filtrada. É o Daniel? Ou este é o jeito que eu
imagino ser o som da voz de Nemesis? Poderia ser ambos, sobreposto, ou nenhum deles.
Fora meu mundo de fantasia, por um momento, eu faço uma nota para comprar mais
deste vinho que eu estou bebendo. É matéria prima. Embala o mais selvagem dos golpes.
"De joelhos".
Tocando de acordo com os conhecimentos adquiridos de outros livros que li ao longo do
tempo nas prateleiras restritas, eu sei que é importante ser graciosa. Mas isso é uma
decisão difícil quando estou embaralhada junto do tapete, tremendo como uma penitente
nas garras de êxtase religioso.
Ele está vestindo couro. Um homem - Nemesis? Daniel? Alguma outra ficção da minha
imaginação? - Está sentado em um grande trono de uma cadeira, suas coxas longas
entreabertas como Daniel esteve um momento atrás, mas agora vestido de reluzentes
calças de couro pretas que estão enfiadas em altas botas lustradas.
Na minha mente - mundo, estou rastejando nua no chão. No meu mundo real, eu estou
contorcendo freneticamente, minha mão nos fundos do pijama, de veludo, o edredom
jogado e o saco de chips no chão. Eu não posso acreditar o quão molhada eu estou, mas
de repente, observando esta manifestação real e tangível de emoção me desconecto de
alguma forma. O fogo aceso se desvanece no quarto e eu gemo de frustração quando o
orgasmo flutua um pouco fora do meu alcance. 'Foda-se!' Eu rosno, e rapidamente rolo de
lado para pescar em torno de minha gaveta de armário de cabeceira, procurando pelo
último item no meu kit de autoindulgência. Ah, sim! Vibrador fiel, você está aí! Barato e
alegre e eficaz, e, quando eu empurro meu pijama e deslizo a bala de plástico preto para a
zona vermelha, meu errante orgasmo chega rapidamente e vibra como uma borboleta.
Dançando de imagem a imagem, ele retorna para mim e eu suspiro.
E quando eu levanto o meu rosto do tapete sonho, e vejo o rosto sonhador de Daniel
Brewster contemplando solenemente em cima de mim, meu clímax pousa na ponta do
meu clitóris como um beijo queimando ouro.
***
Estar de volta na biblioteca hoje vai ser embaraçoso. Grande momento. A perspectiva de
enfrentar o Professor Hottie após aquele beijo - e o concomitante apalpar - faz meus
ouvidos corarem dez tons de rosa como os seus, e eu nem sequer pus os olhos sobre ele
ainda.
E não é só isso. Mesmo se o apalpar e o beijo não chegasse em minhas orelhas e
bochechas em fogo lento, como eu vou ser capaz de olhar para ele e não me lembrar de

que eu fantasiei sobre ele quando eu me masturbei na noite passada? Não mencionando o
fato de que eu inconscientemente atribuí a ele - e a mim - um fetiche de couro.
Parece importante enfrentar meus medos e constrangimentos potenciais sem agir como
uma covarde. É também necessário olhar quente. Ou tão quente quanto for possível olhar
quando você é uma garota gordinha com seus trinta anos e trabalha em uma biblioteca
pública.
Cortejar o Nemesis Diabo, eu escolho uma blusa branca imaculada que é um pouco
montada e realmente faz meus seios mais bonitos e sensacionais com extremo bom
gosto. Eu junto isso com uma elegante saia na altura do joelho, o habitual comprimento,
com vibrações dos 19 anos e, mesmo que não possa usar salto na biblioteca, eu escolho
um par flatties de negros que têm uma elegante Audrey Hepburn olhando.
E meias. Sim, meias. Eu não sabia que eram para mim. Para a minha própria autoestima?
Nemesis,que até agora pode estar à espreita ao virar a esquina e, provavelmente, fazendo
balísticas quando vê uma sugestão de um botão de suspender através do tecido da minha
saia?
Daniel, que poderia muito bem fingir encolher de vergonha ao pensar que seria um botão
suspensório e usaria isso como uma desculpa para se esconder embaixo no porão todos os
dias, para ficar longe do patético vampira bibliotecária que teve o desplante de agarrar seu
equipamento?
O último parece provável. Nosso professor de animal de estimação tem um recanto
improvisado escondido nos arquivos, e mesmo que às vezes ele vem para cima e procure
por itens na área de empréstimos em geral, e nas coleções locais que estão disponíveis
para o público, não temos visto tanto como uma fungada dele até hoje, e já está no meio
da tarde. Após o fiasco de ontem, parece que ele não quer vir ou ele está gastando o dia
abaixo no solo.
Bem, dane-se, o covarde! Eu tenho outras coisas para me ocupar.
Eu decido abrir a caixa de sugestões de novo. Não havia nada nela esta manhã. Bem, não
do sabor que eu estava procurando.
Esvaziar a caixa me envolve voltando para a frente do Posto de Inquérito e me agachando
ligeiramente destranco uma porta de um dos painéis de madeira. É tudo um pouco
antiquado, nestes dias de informatização e multimídia, mas temos uma grande quantidade
de mutuários mais velhos que gostam de coisas da escola tradicional e antiga. Sou uma
garota à moda antiga grande parte do tempo, eu sei como eles se sentem.
De qualquer forma, mergulhando para baixo tão graciosamente quanto eu passo, eu me
sinto como se houvesse um holofote 10 mil watts radiantes em cima de mim. E que
milhares de olhos ávidos, e não apenas os de Nemesis, estão avidamente seguindo cada
movimento meu, cada respiração minha, o meu toque todo. Eu quase posso ouvir um
grunhido devasso coletivo de aprovação quando a minha saia de gabardine aperta em toda
a minha base e descreve a sua forma bem arredondada.
O suor irrompe entre os meus seios quando eu chego e puxo a cesta de arame. Eu estou
com um dos meus melhores conjuntos de sutiã - e - calcinha hoje também. Não cetim
vermelho, infelizmente, apenas de renda branca com delicado bordado no bojo do sutiã e
acentuando as calcinhas em uma espécie de 'Aqui está! Obtenha aqui!" Estilosos. Por que
na Terra eu tenho resolvido este problema que eu não sabia. Bem, não conscientemente.
Meu subconsciente desagradável está, provavelmente, mesmo trabalhando agora como se
eu pudesse deixar passar um vislumbre dessa calcinha semi fabulosa para Daniel Brewster
- ou mesmo Nemesis, se eu descobrir quem ele é.

Mas não há nada na cesta. No envelope azul. Será muito cedo?
Toda aquela conversa sobre os pervertidos perderem o interesse se você não responder a
eles é verdadeiro.
Oh merda, eu realmente quero isso, não é?
Depois de bloquear a caixa novamente e recuando atrás da mesa, eu olho cegamente para
os pedidos de mais espaço para prateleiras a ser devolvido aos livros e "Por que temos
que ter muito lixo audiovisual estes dias, em vez da literatura real ". Reclamações sobre
longas listas de espera para os autores de romances tops. E de mais eventos de livro no
Clube da Criança? O material usual.Mas é como uma língua estrangeira, e a língua que eu
quero ler é o que está escrito em cobre em casca de ovo azul papel. Eu me sinto
totalmente esmagada, de boa-fé, mas irremediavelmente chateada com as comunicações
da biblioteca e arremessando as bolas amassadas em todo o quarto tedioso e mais
provavelmente não excêntricas navegadores entre as prateleiras.
Eu quero emoção, algo enorme e deslumbrante, um gosto de compulsão escuro que eu
fantasiei na última noite. Nemesis não deixou seu cartão especial ainda, mas meu instinto
grita me dizendo que ele vai deixar. Ou ele já poderia ter feito, se eu tivesse lhe
respondido. Seu endereço de e-mail estava no fundo de cada nota, convidando-me. Mas eu
sou muito carne de pescoço para responder. E agora pode ser tarde demais.
Eu rasgo todas as sugestões em pedaços minúsculos e pequenos e depois percebo que
isso não deveria ter acontecido, porque nós somos supostamente pagos para lê-los e
levantar as questões em reuniões de desenvolvimento de bibliotecas. Será que alguém
descobrirá meu crime? Eu decido encobri-lo deslizando os pedaços para os sacos de
reciclagem de papel picado, lá no porão. Eu decido levantar pelo menos algumas destas
questões na próxima reunião para amenizar a minha culpa. Eu anoto tudo do que eu me
lembro, mas durante todo o tempo, há o tique-taque, tique-taque, provocando uma
compulsão.
Os sacos de papel picado estão no porão, onde o arquivo fica. O arquivo é onde Daniel
Brewster montou sua estação de trabalho. Se eu não posso ter Nemesis, pelo menos eu
posso ser pró-ativa com o Professor McHotstuff. Se ele me rejeitar de novo, então, pelo
menos, eu saberei com certeza que ele é um tarado num beco sem saída.
Como uma dos assessores dos leitores, eu tenho carta branca para ficar na minha mesa e
sair até as pilhas de pesquisa de livros para os pedidos de assunto. Então eu rolo a tampa
e ando de forma elegante para a porta "Não entre" que conduz as escadas. Os arquivos da
Biblioteca Borough e a área de habitação das pilhas são um lugar estranho, não tendo
qualquer semelhança com o andar de cima que tem construções mais modernas. São
cavernas pertencentes a antigas casas que foram demolidas para abrir caminho para o
complexo da biblioteca. A iluminação é estranha e amarelada, e há um clube de
cavalheiros no ar, parte abandonada abrigo nuclear. Uma grande parte do pessoal não gosta
de vir aqui e não fazer nada para evitar. Mas eu estou um pouco afeiçoada ao lugar,
especialmente recentemente.
Ou melhor, era, até que, por um capricho, eu toquei o pênis de Daniel Brewster.
Há antigos carpetes no chão, para que meus passos sejam abafados. Eu descarrego minha
ostensiva razão para vir para baixo, despejando o papel picado e voltando com um par de
volumes que eu pego como um pretexto. E então eu paro, tentando enquadrar uma alegre
saudação e uma referência, descartando ontem que vai nos constranger e nos trazer de
volta a um caminho mais promissor para, bem, para alguma coisa.
O recanto de Daniel está vazio. Mas ele está aqui, e ele está claramente voltando. Seu

casaco de tweed está pendurado em um gancho na extremidade de uma das pilhas. Textos
preciosos sobre a Guerra das Rosas estão abertos sobre a mesa de madeira larga. Você
poderia pensar que como historiador que ele é, deveria ter um toque mais respeitoso para
tão raro livro, mas talvez ele tenha outras coisas em sua mente, não é?
Há também um monte de folhas de notas manuscritas espalhadas aqui e acolá, junto com
dois jornais, cada um aberto na página de palavras cruzadas e Sudoku. Seu laptop high-end
está brilhando com o que parece suspeito como um jogo de Combate solitário, em vez de
um tratado de aprender. Curiosamente, não há uma, mas duas grandes lupas, jogadas em
cima de uma pilha de impressão de computador, e, assim como um par de rolos de bolas
e alguns lápis há uma caneta bem bonita alinhada ao lado de um bloco de notas de
taquígrafo aberto.
Caneta?
A área está inundada com mais luz que ilumina todo o resto do arquivo. Não para este
acadêmico a prática antiga de rabiscos e apertando os olhos por bruxuleantes velas. Watt
alto Várias Lâmpadas porte de ângulo lançando luz azulada clara fornecida por lâmpadas
diurnas especiais. Professor Hottie gosta de coisas brilhantes e fáceis de ver. Assim como
eu. Mas onde diabos ele está? Provavelmente esmiuçando a extremidade do complexo de
longas e pequenas salas de arquivo. Então eu corro o risco de me aproximar mais e a ter
um melhor olhar para as suas coisas.
E a escrita das notas.
Eu não sei o que eu estava esperando, mas não é um pouco como a elegância de letras de
Nemesis. É muito afiada, grande e vigorosa, expressando uma inteligência extremamente
confiante em sua autoria. E os pedaços que estão escritos a caneta são em tinta preta e
não azul.
O arquivo está quase silencioso além da conversa ocasional pequena do disco rígido do
laptop e do zumbido distante elétrico, e o ar está carregado com o peso do conhecimento
e da poeira. Mas de repente eu detecto algo mais. Um som distinto. É quase exatamente
da mesma altura que o meu vibrador e instantaneamente a minha mente apresenta a mais
estranha das imagens. Professor tem Hottie tem um vício secreto a que ele se entrega,
aqui nas entranhas da aprendizagem? Ou talvez eu não seja o único membro da equipe da
biblioteca que esteja levando a vida clandestina de um pervertido?
De qualquer forma, eu tenho que saber o que está acontecendo. É incrivelmente
imprudente, e não há o potencial para um constrangimento impressionante, tanto para
mim e para quem está movimentado, mas, andando de pés de fadas nas pontas dos pés,
eu avanço na direção do ruído. Ele está vindo do banheiro minúsculo e pobre. É usado para
ser um banheiro para a equipe, mas agora temos um mais novo e muito mais agradável
no andar de cima das instalações. É útil, porém, quando você está nas pilhas das
prateleiras por um período prolongado.
Eu encaminha devagar até que eu possa ver na esquina. A julgar pelo som, quem está lá
deixou a porta aberta. E então eu tenho que enfiar meus dedos na minha boca para me
fazer parar de ranger como uma rata numa surpresa. Daniel Brewster está de pé em
frente ao espelho enferrujado e manchado, executando uma navalha de bateria para trás e
para frente ao longo da linha de sua mandíbula. Ele está debruçado sobre a pia, mal um
par de centímetros do vidro, olhando fixamente para sua reflexão e franzindo a testa dura.
Nada incomum sobre isso, além de o local - e o fato de que ele está ali de pé nu.
Caro Senhor do Céu, ele é lindo!
Sem saber da minha análise, ele está relaxado, seus membros elegantes, soltos, quase

clássicos. Sua forma muscular é compacta, não de uma polegada de carne de reposição
para ele, e não há um emaranhado delicioso pequeno de cabelo escuro adornando seu peito.
Meus olhos deslizam de um para outro dos encantos de seu corpo, quase evitando
cuidadosamente o lugar que eu realmente quero olhar. Mas, eventualmente, é claro, eu
sucumbo. E seu pênis é tão bonito como o resto dele. Pendurado suave e dormindo, ainda é
impressionante, e oscilações mexem contra sua coxa quando ele faz a volta e coloca a
navalha a vista.
Eu tenho que achatar-me contra a parede rebocada para não avançar para a frente e,
talvez, revelar minha presença. Eu me sinto como Nemesis, observando o objeto de
minhas fantasias e disposta a imaginar que essa visão não se evapore. Mas a realidade da
nudez de Daniel Brewster excede qualquer sonho do dia e da noite que eu tenha me
divertido pensando sobre ele desde que chegou aqui. Batidas do meu coração em festas
aproximam, e eu estou um pouco com medo de que, mesmo se eu não mova um músculo
ou respire novamente, ele ainda vai detectar o clamor do meu peito. Com um pequeno
suspiro, ele corre a água na pia e, em seguida, define sobre a doação de si mesmo o que a
minha mãe querida e velha teria descrito como uma "lavagem desnuda”. Ele esfrega uma
flanela com sabão nos seus braços e ombros e torso, então enxágua o pano para fora e
enxuga todos os vestígios de espuma.
Então ele molha a flanela novamente e a aplica nos seus órgãos genitais. No começo, ele
está ficando limpo. Mas, depois de alguns momentos, e, inevitavelmente, suponho eu, tudo
muda. Sob as ministrações da flanela, seu pênis começa a alongar e a engrossar,
levantando-se. Com um grunhido, ele joga a toalha na água e leva-se adequadamente na
mão. Seus suaves, barbeado tempos mandíbula como ele manipula seu pênis com seus
dedos, empurrando e puxando em cursos longos, trabalhando a pele, bem rapidamente
corando sobre o duro, enchendo de sangue o núcleo que mantém seu inchaço.
Totalmente ereto, ele está surpreendente, magnífico cumprindo a promessa que eu pude
sentir ontem, quando eu toquei nele através de seu jeans.
Ele respira fundo, irregularmente, com o peito arfando muito bem quando ele realmente se
joga em seu prazer.
Com a mão livre apoiando-se na pia, ele lança para a frente, pressionando a testa contra o
espelho. Posso ver seus lábios se movendo, mas eu não consigo ouvir o que ele está
dizendo para o martelar do meu coração.
Seu corpo é como um motor perfeito e ele está bombeando-, masturbando-o. Eu envio uma
prece silenciosa de agradecimento quando ele ajusta sua posição, ampliando sua posição
de estabilidade, e apresenta-me com uma visão ainda melhor de sua ereção e de sua mão
sobre ela. Cima e para baixo, para cima e para baixo, ele é impiedoso com sua própria
carne. Ele esfrega a cabeça contra o espelho quando suas coxas com fio flexionam e
trabalham para a sua masturbação.
Gostaria de saber quanto tempo ele pode continuar com isso. Eu certamente não posso
durar muito mais tempo. Não sem bater a minha saia e empurrar minha mão em minha
calcinha para compartilhar do seu ritual ofegante, esfregando no meu clitóris. Meu sexo se
sente largo e molhado, como se acolhesse o órgão masculino bonito a poucos metros de
distância. Eu fecho minha virilha, esfregando duro pela minha saia, e assim quando eu
estou prestes a chegar para a minha bainha da saia, Daniel solta um quebrado gemido ... e
goza.
Sêmen jorra dele, atirando de sua ponta em intensos jatos pequenos que espirram na
porcelana pedestal e desliza como líquidos de pérolas. Ele parece continuar gozando

indefinidamente, como se ele estivesse em abstinência há semanas, até meses, e só
agora que ele foi forçado a buscar a libertação. Seu rosto está ainda em agonia celestial e
sua voz está desesperada quando ele jura e diz, palavras incoerentes.
Eu não sei o que pensar ou como reagir. Eu mal posso pensar. Estou estupefata,
estupefata, com a mente perdida.
Esta é a coisa mais erótica que eu já vi, tão perfeita e íntima que é deslumbrante.
É muito. Minha cabeça gira, eu dou a volta o mais rápido que posso sem fazer qualquer
barulho. Mas quando eu alcanço a esquina com meu chinelo o som parece enorme,
retumbante através de todo o porão, mesmo que realmente seja minúsculo. Eu giro e
lanço-me para as escadas, até o mundo da normalidade, mas não antes de levar minhas
próprias impressões da imagem que estão momentaneamente nos meus olhos: a cabeça
de Daniel chegando, torneamento, seguindo o som. Será que ele me viu? Eu me lanço
violentamente em direção às escadas, as questões de som esquecidas. Eu preciso sair
para a biblioteca o mais rápido que eu posso. Eu explodo para fora da porta para o arquivo
e quase corro de Tracey, carregando uma braçada de ficção.
"Você está bem?" Seus olhos estão arregalados enquanto eu estou ali, ofegante. Eu não
estou fora do ar a partir de execução, mas do impacto do que eu vi.
"Sim ... bem, não com um pouco, de claustrofobia,” eu penso, eu balbucio, quando ela
franze a testa em preocupação. "Eu realmente estou bem, mas lá embaixo está mais
quente do que o habitual." Eu ventilo meu rosto, e não é para o efeito. Eu devo estar rosa
brilhante, e estou convencida de que meus ouvidos estão muito mais otimistas do que os
de Daniel nunca estiveram. A imagem de seu pênis, também rosado, faz-me balançar nos
meus pés.
"Olha, por que você não pega cinco minutos na sala dos professores?" Tracey muda seus
livros de braço e me dá um tapinha. "Eu vou manter um olho sobre a mesa um pouco.
Ninguém vai se importar."
Ela é uma alma caridosa, e eu tiro vantagem de sua oferta. Mas não é para a sala dos
professores que eu vou. Eu amontoo no vestiário e me tranco no box para pessoas com
deficiência. Quando eu caio para a tampa abaixada do banheiro, eu percebo que eu ainda
estou respirando pesadamente.
Será que ele me viu? E se ele fez isso, eu importo mesmo, neste exato momento? Tudo o
que eu quero fazer é pôr-me, soltar a tensão, gozar como ele fez. Eu lanço a minha saia e
enfio a mão na minha calcinha. Não há sutilezas. Não há acumulação lenta. Isso é
desespero. O Nemesis gozou com urgência como esta quando ele me assistiu na
biblioteca?
Não leva muito tempo. Esfrego aproximadamente, selvagemente, deslizando em torno de
uma poça grande de sedosidade, desfilando imagens fortes na minha cabeça ao mesmo
tempo. Mão de Daniel em seu pênis. Seu perfil de parar o coração com suas caretas.
Sêmen, jorrando, jorrando, jorrando. Eu rolo minha cabeça para um lado, o meu próprio
pescoço arqueando para trás quando eu gozo, montando os pesados pulsos dolorosos.
Depois, eu me sinto como um pano de prato torcido - fora e levo muito tempo para eu me
recompor. E para me limpar também. Eu enxugo ineficazmente minha virilha com papel
higiênico úmido, tentando me livrar do cheiro revelador de minha excitação. Mas isso só
me deixa mais uma vez excitada, e me levanto para outro rápido, duro, culpado orgasmo
não totalmente satisfeita, mordendo os lábios e desejando de repente que eu nunca tivesse
ido lá embaixo em primeiro lugar. Passou um bom tempo antes de eu voltar e encontrar
Tracey que enruga para ver se eu estou bem. 'Eu estou bem agora ", eu minto. "Só

precisava de um copo de água e um respiro. Como pode ser tão abafado lá embaixo como
o inferno. "
"Eu pensei que você gostasse?" Tracey me dá um sorriso malicioso. "Eu pensei que você
gostasse dependendo do ponto de vista?"
É bem conhecido que eu gosto do Professor Hottie, mas, em seguida, para fazer a maior
parte do pessoal feminino. E mesmo um dos da equipe masculina também.
"Eu gosto, normalmente, mas ele não estava por perto." Mentiras mais descaradas.
"Talvez tenha sido a decepção que me fez ver tudo engraçado?” Conversamos por um
momento mais, então eu vejo uma abordagem bastante incerta de um cavalheiro de
aparência antiga na escrivaninha. O dever me chama. O que se segue é um daqueles
equívocos clássicos de biblioteca. Em uma vez oscilando voz que pede para ser apontado
para livros sobre "cravos de criação. Ou pelo menos é o que parece.
Mas quando eu o levo para a nossa seção de jardinagem bem abastecida, e encontro
Cultivando Cravos por Reginald Blair, a aposentada me olha sem entender, piscando em
confusão. Eu não tenho certeza do que está acontecendo também, até que, depois de mais
interrogatório, verifica-se que ele está realmente buscando informações sobre
'Reencarnação'. As prateleiras de misticismo e espiritualidade produzem exatamente o que
ele quer, e seu efusivo e graças em vez doces são genuinamente tocando. É tudo uma
distração boa para mim, e eu sinto o brilho simples de satisfação profissional quando nós
retornamos para a mesa com uma embreagem de livros para levar. Eu digo a ele que há
sempre o sistema de pedido da biblioteca se ele não conseguir encontrar exatamente o
que ele quer neste curso.
Mas o brilho bibliotecário feliz instantaneamente se dissipa, a ser substituída por todos os
tipos de latentes chamas quando eu vejo Daniel Brewster em pé esperando lá, bem na
frente da caixa de sugestão.
Mesmo que a imagem dele nu e se masturbando esteja agora provavelmente para sempre
gravada dentro de minha caixa cerebral, o Daniel vestido ainda é um grande espetáculo.
Especialmente quando ele parece estar vestido para algum tipo de evento de gala. Foi-se o
tweed e jeans, substituído por um muito, muito elegante terno azul-escuro e um
combinado tom - sobre - tom camisa e gravata de combinação. Seu cabelo preto está um
pouco louco domesticado, e ele está segurando a
maleta e tem uma capa escura sobre um braço. O que faz sentido. Ele estava obviamente
tendo uma lavagem e subiu as escadas em preparação para ir a algum lugar direto da
biblioteca, ataque de auto
abuso não obstante.
Ele parece estar à espera de alguém e, quando ele se vira para mim e seus olhos escuros
quentes, parece - ser eu. Meu rosto está em chamas. Ele me viu! Ele sabia que eu estava
assistindo! E ainda a sua própria face está composta, aberta e confiante. Não há nada em
sua expressão que sugira que ele saiba que estava sendo vigiado. Ele parece perfeitamente
imperturbável por qualquer coisa que aconteceu hoje. Ou até ontem.
"Olá, Gwendolynne. Você está muito bonita hoje. Eu gosto do seu cabelo assim."
Elogios? Sutilezas sociais? O que está acontecendo? Mesmo se ele não me viu olhando
para ele, que farsa ontem no pequeno interlúdio deve fazer este encontro aparentemente
casual, pelo menos um pouco estranho.
"Obrigada ... Eu pensei em tentar uma mudança." Eu tinha quase esquecido que decidi

fazer meu cabelo diferente esta manhã, outro estratagema patético para ter um efeito
qualquer em Nemesis ou em Daniel. Ele ainda está preso para trás, mas em menor grupo,
para um lado e mais vagamente. E eu deixei um pouco de mechas ao redor do meu rosto.
Eu estava indo para algo um pouco mais sensual para contrastar com a blusa e saia
eficientes.
Eu começo a corar por uma razão bastante inocente, pelo simples prazer de ser do sexo
feminino educadamente admirada. Mas momentos estão passando, e eu percebo que eu
tenho que dizer alguma coisa.
"Você está muito elegante, Professor Brewster. Você vai a algum lugar? "
Seu sorriso súbito é uma imagem, e curiosamente é quase tão emocionante em sua
própria maneira quanto seu corpo nu. Ele toca o cabelo compulsivamente como se ele não
estivesse acostumado a ser tão elogiado. Mesmo quando ele está na televisão, ele
geralmente parece bastante casual.
"Estou falando de um jantar. Eu só estou esperando meu táxi." Ele olha para baixo nos
dedos dos pés polidos de seus sapatos, depois olha de novo, me fazendo perceber que
alguma coisa está diferente. Não está usando óculos hoje.
"O que aconteceu com seus óculos? Você não precisa deles quando você não está
trabalhando? " Uma estranha, quase com raiva uma expressão passa em seu rosto por um
momento e provocam reviravoltas em sua boca. O que tem no que eu disse?
"Eu preciso deles o tempo todo, mais ou menos, eu estou com medo." Sua voz soa
estranha, plana. "Mas eu tenho os meus contatos na noite. Melhor para a velha imagem,
você sabe." Os frisos em seus lábios suavizam e me dão um sorriso, como se
envergonhado por sua própria vaidade.
Que diabo diria ele, se ele soubesse que eu o tinha visto nu? Eu estou convencida de que
ele não sabe que ele foi assistido.
Ele sorri mais largo, dá de ombros.
'Olha, eu sinto muito sobre ontem na hora do almoço. Eu fui abrupto e muito certinho. Eu
não deveria ter desligado você." Sua voz cai para um sussurro e torna-se bastante
emocionante. Todos os nervos que tinham apenas sido resolvido por minha sessão no
vestiário começam a tremer de novo. "Aquele beijo foi delicioso. Eu realmente gostei. "
Brilhante por trás de suas lentes invisíveis, o seu brilho dos olhos.
"Eu também" é tudo que eu posso controlar.
Seu olhar é tão intenso que eu quase me sinto fraca, com suas mensagens profundezas
estranhas. É ele?
Ele é Nêmesis? Eu me pergunto de novo, e eu sinto uma vibração de medo no meu peito
como se ele pudesse ser tão inteligente e tão desonesto e um ator tão bom.
Ele verifica o seu relógio. 'Táxi' estará aqui a qualquer minuto, e eu não vou estar de volta
até tarde. Mas talvez pudéssemos tomar um café ou algo amanhã? Ou uma bebida? Ou
almoço? "
Caramba, é o Professor Hottie me pedindo para sair?
"Legal, isso seria ótimo.' Não pareça tão entusiasmada, Gwen!
"E, antes que me esqueça, eu quis dizer o que eu disse sobre as cartas. Você deve ser
cuidadosa. Se chegarem mais você deve se preocupar com eles, dar-me uma chamada,
você não vai?” Ele saca um cartão branco austero com os seus números de contato no
mesmo.
"Obrigada, mas não me preocupam. Não é verdade. Acho que ele é bastante inofensivo. "
'Você tem certeza? Eu não quero que você faça nada tolo." Sua voz cai baixo, e ele parece

apenas sobre dizer outra coisa, quando há o apito de um chifre de pátio da biblioteca.
"Esse é o meu táxi. tempo para ir. Vejo você amanhã." Ele estende a mão, toca o meu
braço, e até mesmo através da minha blusa seus dedos sentem como se eles são feitos
de chama. "E lembre-se, tenha cuidado. É muitas vezes, os mais quietos e aparentemente
inofensivos que acabam por serem os mais perigosos. "
Ele se vira e vai embora, mas antes de ele chegar à porta principal do lobby, ele olha para
trás. Será que ele apenas piscou? Certamente que não ... Eu devo estar imaginando coisas.

Cap. 4 - Contato
Foi uma piscadela ou não foi? E se fosse uma, o que isso significa? Que ele estava
reconhecendo que ele tinha soado um pouco pomposo? Que ele sabia que eu tinha visto ele
lá embaixo, nu e se masturbando? Que ele é na verdade, Nemesis e ele está plenamente
consciente de que eu suspeito disso?
Poderia ser todas essas alternativas ou nenhuma delas. Poderia ser apenas eu que estou
imaginando coisas. Parece ser o meu modo normal agora. Mas eu preciso saber mais
sobre o professor Daniel Brewster se estou para sair com ele, seja a sério ou apenas
como amigos, com uma política de não -virilha - agarrando unilateral.
Estou na cama de novo agora. É tarde. Eu não consigo dormir. Então eu ligo o meu laptop
fiel para algumas pesquisas.
Surpreendentemente para alguém que está na televisão, ele não tem site pessoal. Há
apenas uma página no site da Universidade da qual ele está atualmente de licença
sabática, mas mesmo isso é simplesmente uma biografia de ossos desencapados,
informações básicas de contato e uma impressionante lista de suas qualificações e
honrarias.
Mas mais abaixo na primeira página de resultados de pesquisa, eu vejo: um site para fãs
de tietes do Professor Hottie!
Sirvo-me de um copo de vinho e há um tesouro de fotos, a maioria delas de tela de
tampas de suas três séries de televisão. E quem administra o site é um assistente com o
software de captura, porque na maioria das cenas, ele parece muito mais como uma pinup do que com um professor. Aqui, a camisa veio ligeiramente desabotoada, e há uma dica
de seu delicioso cabelo no peito escuro. Aqui, as mangas estão arregaçadas, mostrando
seus braços musculosos. Aqui, ele está realmente vestindo shorts, wahey! E aqui, do jeito
que ele está de pé, com um pé sobre os blocos caídos de alguns histórica ruína, mostra
suas chinos elegantes esticado em seu pacote.
Bebendo um bocado de supermercado dedilhando, pergunto-me vagamente se eu estou
transformando numa alcoólica por duas noites. Eu me pergunto como as garotas ficariam
estupefatas que já colocam este site em conjunto reagiriam se elas o tivessem visto o
que vi esta tarde? Elas provavelmente morreriam de êxtase no local. Eu não estava muito
longe disso, e eu estou começando a virar nessa direção novamente agora, só de pensar
sobre isso. Tento colocá-lo fora da minha mente, e começar a clicar em outras páginas do
site. Logo eu estou me sentindo quase tão suja e voyeurista como eu fiz esta tarde. Onde
eles cavaram toda esta informação pessoal acima dele? Será que alguém não tem nenhum
segredo estes dias?
Quão hipócrita eu sou. Este é exatamente o tipo de fundo íntimo magro que eu estou
atrás. Conforme o 'namoro história' da página, Daniel não tem uma namorada no
momento. Incapaz de parar, eu verifico a data da última atualização e vejo que tem
apenas algumas semanas de idade. Eu não deveria estar suspirando de alívio, porque eu
não acredito seriamente que não pode haver nada entre nós ... mas eu estou.
Mas ele teve uma série bastante colorida de relacionamentos. Muito bonitas e bastante
altas os perfis das mulheres que sucumbiram aos seus encantos, a mais notável Larena
Palmer, uma socialite com quem viveu por vários anos, e com quem esperava se casar. Eu

me pergunto como ele foi ferido quando ela o abandonou pelo filho de um duque e tornouse parte da nobreza? Cadela horrível! Como pode?
Estou sentindo pena dele? Penso no meu próprio casamento extinto. Eu estava feliz por ter
separado, realmente, porque uma vez que voltamos de nossa lua - de - mel meu exmarido rapidamente desenvolveu o irritante hábito de acreditar que ele estava certo e me
dizendo o que fazer o tempo todo. Mas ainda arde um pouco de ter falhado em algo que já
significou muito para mim. Franzindo a testa, e não tendo certeza se é sobre a minha
própria relação ou sobre Daniel, eu me afasto da tela e encho meu copo. Sem álcool
amanhã, e isso é uma promessa.
O pano de fundo familiar é uma prova interessante também. Sua mãe era uma cientista
brilhante, tanto quanto seu filho é no seu. Mas ela desistiu de tudo, deixando de lado sua
carreira para cuidar de seu pai quando ele ficou doente de forma crônica. Há uma foto dela
com Daniel e, apesar de ser uma sincera, é agudamente reveladora. Seu rosto está triste e
perdido, mesmo quando ela está tentando sorrir, e a expressão está de alguma forma,
refletida em seu filho, como se ele compreendesse o impacto amargo do seu sacrifício.
Ele tem problemas. Coisas em sua vida que está marcado nele. Pessoas assim fazem
coisas estranhas. Mas eles são tão estranhos como o envio de segredo, letras floridas
eróticas para mulheres que mal conhecemos, e em seguida, blefando em negação?
Eu tapo de volta para o local Uni e clique no link e-mail. Ele ainda verifica isto? Será que
ele vai responder se eu o enviar? Thunderbird abre e imediatamente eu fecho a janela da
nova mensagem. Não, eu não vou enviar e-mail para ele. É muito arriscado, porque quando
eu estou on-line eu tenho um péssimo hábito de dizer muito mais do que eu quero.
Meu copo de vinho me chama, e assim faz o mais estranho frisson pouco de medo - com
golpes de - excitação. Clico 'Checar e-mail'. Um casal de mensagens de spam e um
boletim informativo da Amazon chegaram, e então ...
"Você tem uma mensagem de Nemesis.
Ela apenas se senta lá, quase pulsando na tela. Eu fico quente e fria, aterrorizada por um
momento, imaginando como ele me encontrou, e então eu percebo que veio através de um
site de rede social que me inscrevi a um mês ou dois e nunca fiz nada. Se Nemesis está
obcecado o suficiente comigo para me deixar notas de amor eróticas na caixa de sugestão
da biblioteca, ele certamente vai procurar por mim sobre os gostos do MySpace e do
Facebook, não é?
Talvez eu deva apenas excluí-lo. Pode ser mais seguro. Mesmo se Daniel e Nemesis sejam
a mesma pessoa, envolver-se em contato direto com o seu lado 'negro' está apenas
começando a ficar muito profundo. Muito profundo.
Eu abro o e-mail e clico no link porque eu estou apenas certificando e muito curiosa para
resistir. Acho-me no centro do site de redes de mensagens, olhando para um link dizendo
"Olá, Gwendolynne", ladeado por um avatar que é apenas uma imagem de uma caneta de
pena. A escrita histórica implementar para um historiador que escreve notas secretas?
A lenda 'agora online' está mostrando. Há ainda uma chance de voltar atrás. Eu não tenho
que clicar nesse link tenho. Eu sempre posso verificar a caixa ao lado e clicar em 'delete'
... eu não posso? Dizendo a mim mesmo: 'Não! Não! Não! ', Eu abro a mensagem.
Preparando-me para mais uma daquelas prosas deliciosamente roxas das cartas, eu desvio
o olhar da tela. Mas quando eu volto, eu simplesmente vejo um botão para abrir um
sistema de mensagens instantâneas e de endereço "N3m3sis 'email eu já sei.
Eu me sinto como se houvesse uma vértice no meu peito, girando loucamente. Eu não
posso, eu só não posso "falar" com ele em tempo real.

Isso realmente está ficando muito profundo, e muito rápido. Bem, para mim ... Ele
provavelmente está gaguejando por isso!
Clico no e-mail Thunderbird e molas para a vida de novo, uma nova mensagem aberta com
'ele' na linha do destinatário.
Olá? Eu digito, então chego para o meu vinho de novo, olhando para o espaço em branco
da janela de mensagem aberta.
Eu tomo alguns goles, deliberadamente mantendo minhas mãos claramente no mouse e no
teclado. Eu ainda posso voltar. Mas o meu copo está vazio e, tomando uma respiração
profunda, eu clico em "enviar". É tarde, e caio em mim que eu enviei do meu endereço de
e-mail pessoal, então ele saberá que sou eu. Se eu tivesse um cérebro de meia célula eu
teria usado um Hotmail mais anônimo ou identidade do Google. Estúpida! Estúpida!
Estúpida! Eu sinto vontade de fechar meu laptop de nunca mais abrir a maldita coisa de
novo. Agora eu fiz isso.
Coração vibrando, eu enfio o lap de lado na cama, salto e corro para o banheiro. Eu sou
uma covarde. Eu agacho no banheiro, faço xixi, limpo-me - e imediatamente sinto um
choque agudo de prazer. Estou encharcada, eu estou tão excitada. Como diabos isso
aconteceu? Eu nem estava ciente disso. Eu considero fazer algo sobre isso, mas eu sinto o
computador em espera. Esperando como se Nemesis estivesse no quarto e batendo seus
dedos, impacientes com a minha covardia.
Na minha volta, eu acho que o Thunderbird verificou automaticamente se há novas
mensagens e não há uma resposta. Eu dificilmente me atrevo a abrir, mas, quando o faço,
há o link para o mensageiro instantâneo novamente, e as palavras.
Com medo de "falar"?
Não me dando a chance de vacilar, eu envio uma resposta dizendo 'não' e abro o software
de mensagens instantâneas em uma janela de tela cheia.
E aqui está o ícone de caneta de pena de novo, e a minha, uma imagem muito sem
imaginação de um livro ao lado de minha identidade 'librarygirl'.
O cursor pisca e pisca. Ele tem os pés frios? Eu começo a digitar.
LIBRARYGIRL: Você está aí?
Ainda nada, então eu derramo mais vinho. Obviamente, ele é todo conversa e nenhuma
ação. Eu não acho que Nemesis e Daniel possam ser a mesma pessoa, depois de tudo.
Professor Hottie pode ser um monte de coisas, mas ele não me parece um covarde.
Em seguida, o ícone de conexão começa a piscar ... e aqui está ele.
NEMESIS: Olá, Gwendolynne. Como é delicioso realmente falar com você. Eu tenho
esperado muito tempo por este momento.
É este um indício? Ele é um regular na biblioteca que tem ficado fantasiando sobre mim
por meses e só agora teve iniciativa para colocar a caneta no papel e dedos nas chaves?
Agora ficou realmente assustador.
LIBRARYGIRL: Quanto tempo?
NEMESIS: Desde que eu a vi pela primeira vez, uma delícia. Desde que eu vi pela primeira
vez e meu pau ficou atento na visão de seu corpo lindo.
LIBRARYGIRL: Sério? E quanto tempo tem isso?
Há outra pausa incômoda, e eu percebo que eu estou segurando a minha respiração. Eu
arrasto num suspiro grande, sentindo-me tonta, espaçada e irreal.
NEMESIS: Agora que estaria dizendo. Vamos dizer muito tempo suficiente para me tornar
totalmente e completamente apaixonado por você.
Uma pausa.

NEMESIS: O tempo suficiente para não ser capaz de contar as noites que eu me masturbei
mesmo enquanto dormia sonhando com você ao meu lado ... nua.
Uh oh, aqui vamos nós.
NEMESIS: Ou talvez eu devesse dizer debaixo de mim e nua?
No minuto em que aparece na tela, eu quero. Já faz muito tempo desde que eu tive sexo
real, em vez de apenas brincar comigo ou com meu vibrador. Cama não foi especialmente
espetacular com o meu marido, mas não era de todo ruim, e uma menina pode compensar
com fantasias. Mas agora eu me sinto como se eu tivesse sido arrebatada por um
relâmpago. Percebo que Nemesis é muito bonito o que eu estava fantasiando sobre o
tempo todo, enquanto eu estava fazendo sexo com meu ex-marido: um escuro, amante
misterioso, sem rosto que pode ou não ser real. De repente não importa tanto quem ele é.
É a fantasia Estou me conectando a, não a realidade.
Eu sorrio, pronta para me divertir. Todo o meu medo, ou a maior parte dele, foi derretido
pela emoção do encontro, tanto mental quanto físico.
LIBRARYGIRL: Então, quem é você, Nemesis? Você tem medo de me dizer?
Há uma outra longa pausa, mas de alguma forma eu sei que ele está sorrindo também.
Junto com o tesão, ele se sente sendo desafiado com o que eu faço.
Nemesis: Não tenho medo ... apenas estou relutante para terminar o jogo tão cedo.
Agora é a minha vez de fazê-lo esperar. Devo empurrar ou segurar? Atrever-me toda ou
cobrir as minhas apostas? Meu peito se sente como se eu estivesse tendo uma apoplexia
leve ou algo assim. Eu aperto a mão no peito, como se isso pudesse resolver o meu
coração.
LIBRARYGIRL: Muito justo, mas eu vi você na biblioteca hoje? Será que você me vê?
Vago o suficiente. E um milagre de auto contenção, considerando a pergunta "Você é
Daniel Brewster?" Meu cérebro está dando voltas.
NEMESIS: Você me viu. Eu vi você. Você parecia magnífica. Elegante. Um ícone de
preparação, luxúria profissional. Eu queria cair no chão, ajoelhar-me a seus pés, e depois
deslizar a sua saia para cima e esfregar meu rosto contra seus topos de lotação, enquanto
eu respirava seu perfume e o cheiro de sua boceta.
Se ele continuar assim, eu vou ser capaz de respirar em mim mesmo. Na verdade, eu já
posso. Estou brotando e fluindo novamente, toda úmida e sedosa. Eu gostaria que ele
estivesse aqui, seja ele quem for. Eu vejo que a imagem de um homem mascarado
novamente. Misterioso e ameaçador. Enganando.
Essa imagem dele ajoelhado diante de mim é apenas um truque da mente. Submisso é a
última coisa no mundo que ele é.
LIBRARYGIRL: Você quer me adorar?
Quando o cursor pisca, eu imagino uma figura escura subindo pelos meus pés e, em
seguida, se aproximando de mim. Em minha mente ele está vestindo preto, e essa
máscara - é de couro e cobre uma parte de seu rosto, lembrando-me de uma capa de
carrasco e tão ameaçador.
NEMESIS: Às vezes ...
Ah, o que uma riqueza de promessa numa única palavra. Minha mente está preenchida
com imagens do 'Proibido' livros de fotografia, e imaginando cenas do erotismo que eu li.
Nemesis certamente vive até ao seu título proibitivo, mesmo que na mitologia o nome
pertença a uma deusa mulher e vingativa. Ele parece combativo, dominante, fora de algum
tipo de retribuição, embora para o que eu realmente não saiba. Talvez seja tudo fantasia.
Achava que eu estava traindo meu marido por não pensar nele enquanto estávamos na

cama.
LIBRARYGIRL: E o que você queria fazer comigo das outras vezes?
NEMESIS: Eu queria que você me obedecesse ... para permitir-me educá-la e expandir os
horizontes de sua experiência e sexualidade.
Bingo!
LIBRARYGIRL: Por que eu iria querer fazer isso? E se eu gostar dos meus horizontes onde
eles estão agora? E se eu souber mais do que você acha que eu sei?
NEMESIS: Eu acho que o que nós dois vamos encontrar lá é muito, muito mais a aprender
quando gozarmos. Você está se desfrutando, agora, não está?
Pausa.
NEMESIS: E eu consegui fazer com que você me obedecesse esta noite, envolvendo nesta
conversa. Quando aposto que toda essa ideia é contrária ao seu bom senso de bibliotecária
pacata - viva.
LIBRARYGIRL: Quem diz que eu sou pacata? Eu poderia ser uma festeira e ter dezenas de
namorados e de sexo o tempo todo.
O quanto ele sabe sobre mim? Será que ele fica me espionando fora da biblioteca? Ele é
um verdadeiro perseguidor?
NEMESIS: Bem, então, eu só espero que essas dezenas de homens percebam exatamente
a sorte que têm. Será que você me obedeceu?
Eu estou tremendo. Estou doendo. Eu nunca me senti animada. Meus mamilos estão tão
apertados e eretos que estão doloridos, e os fundos do pijama molhados por entre as
pernas, quase como se eu tivesse feito xixi.
NEMESIS: Será que você me obedeceu?
A repetição me lembra que eu estou pausada. Os restos do que ele curiosamente chamou
de meus bons sentidos de bibliotecária estão morrendo nas brasas, prontos para serem
reavivados por um "Provocação ligada!" Mas eu não desisto facilmente. O desafio de uma
vida não morre no espaço de um bate-papo online simplesmente.
LIBRARYGIRL: Sim ... mas como você vai saber? Se você me dissesse para fazer algo
agora, como você sabe que eu fiz isso? Não é como se eu tivesse uma webcam.
Que é, felizmente, é verdade. Se eu fosse vê-lo, e ele a mim, isso se desintegraria. É o
anonimato - Ou o anonimato finge que ele é Daniel - que é tão emocionante.
NEMESIS: Confiança, minha querida. Vou levá-la na confiança. O que coloca o ônus sobre
você não trapacear.
Eu fecho os meus olhos por um momento e pareço ver os seus, emoldurados por essa
máscara. Eles são escuros e brilhantes e brincalhões. Eu gostaria de chamá-lo para que eu
pudesse gravar sua beleza perigosa.
LIBRARYGIRL: Eu não sou uma trapaceira.
Ah, mas eu sou uma, e eu sou uma mentirosa também, considerando toda a traição que a
fantasia do meu marido.
NEMESIS: Eu acredito em você. Agora, o que você está vestindo?
Eu molho meus lábios. É o velho, velho estratagema telefone -sexo /cibernético sexo e
estou quase desapontada com ele. Mas não o bastante. Devo brincar? Estou ficando tão
animada e nervosa que eu poderia explodir. Eu sou como caramelo derretido fervendo no
fogão, e quase literalmente assim entre as minhas pernas. Eu decido me comprometer.
Conte um pouco da verdade, mas com um pouco de desorientação. Afinal, ele mal me deu
nada do seu lado do quebra-cabeça. LIBRARYGIRL: pijamas de seda ... vermelhos. Muito
furtivo.

Na verdade, eles são de algodão cardado e azul - e - branco - listrado.
NEMESIS: Ah, uma sedutora secreta... Amante de seda e cetim ... Eu estava certo sobre
você. Imaginando-a exótica abaixo de seu traje oh tão apropriado na biblioteca. Você está
me deixando duro, muito duro ... mas eu espero que você perceba isso, não é?
Ah ah, então ele não é bem o espectador leitor mentes ou remoto que eu tinha tanto medo
que fosse. Tenho uma pequena vantagem sobre ele, uma moeda de troca no jogo. Nós dois
estamos brincando um com o outro. E eu gosto disso.
LIBRARYGIRL: Bem, eu estava esperando que você ficasse duro, caso contrário, não há
muita graça nisso, não é?
Silêncio por um minuto.
NEMESIS: Nós poderíamos ser apenas amigos ...
Ele segue com um rosto sorridente.
LIBRARYGIRL: Mas com extras?
NEMESIS: LOL Claro ... Você está excitada?
Eu estava perto de saturado quase antes de começar.
LIBRARYGIRL: sim.
NEMESIS: Oh gostosa! Achei que poderia estar. Diga-me quão molhada. Você está
penetrando em todo o seu pijamas? É o seu mel melado escorrendo para o crack do seu
fundo?
Deixei escapar um gemido. Eu não posso me ajudar. Meu suco está escorrendo. Ele está
transbordando na minha boceta, como o néctar de uma flor, cheia e escorrendo. Eu me
movo um pouco, ajustando o laptop em minhas coxas, e uma desliza pingos do sulco
formado entre a parte de trás da minha coxa e a minha bunda. Eu nunca estive tão
molhada antes na minha vida. LIBRARYGIRL: Estou muito molhada. Há um grande mancha
úmida no fundo do meu pijama e está escorrendo para baixo. Eu posso sentir isso na parte
interior das minhas coxas.
Hesito apenas uma fração de segundo.
LIBRARYGIRL: Isso faz você ainda mais duro?
Na minha mente, eu ouço um riso macio, muito masculino, e os lábios abaixo da curva
imaginado couro capa em um sorriso que é sensual, meio ameaçador.
NEMESIS: Claro que sim. Você sabe o que faz. E você está ficando cheia de si, Sra. Sexy
Bibliotecária.
Agora que devia me fazer irritada, indignada. Mas não, isso só me faz mais quente e mais
sexualizada do que nunca. Minha boceta sente inchada, larga. Necessitada. Eu espremo
minhas coxas, desejando que eu pudesse enfiar o laptop de lado e apenas comunicar com
Nemesis por telepatia, desembaraçada pela eletrônica e tecnologia.
Eu gostaria que ele estivesse aqui para que ele pudesse estender a mão e tocar o meu
clitóris. LIBRARYGIRL: E você? Do que o seu pênis gosta? Você é grande?
Eu sinto como se eu pudesse dizer tudo para ele, e ainda, ao mesmo tempo, eu estou
realmente gostando dessa sensação de estar sob seu controle. Eu me sinto como se a
minha personalidade estivesse dividida em duas, a forma como eu devo fazer, e a ideia de
ser real e uma figura de fantasia que me faz sentir tonta e com vertigens.
NEMESIS: E você ainda me estimula, Gwendolynne. Você é uma mulher muito ousada e
estimulante. Se eu descrever meu pau para você, eu vou esperar que você pague um preço
justo ... você entende isso?
Meu coração dispara novamente, e eu me pressiono para baixo contra o colchão. Estou
saturando meu pijama e os lençóis agora, mas eu não poderia me importar menos.

LIBRARYGIRL: sim. Eu. Eu entendo. Isso é justo.
NEMESIS: Muito bem, então.
Ele faz uma pausa e eu imagino que ele esteja olhando para o seu próprio corpo,
formulando as palavras para descrevê-lo. Eu me pergunto se ele é como um monte de
homens - propensos a avaliações distorcidas e exageradas quando se trata de seu precioso
equipamento.
NEMESIS: Eu me classificaria como "apresentável". Não monstruoso, mas estou feliz com
o que eu tenho e a forma como ele funciona. E eu amo o jeito que ele se sente quando eu
me toco e penso em você. A forma como ele se sente agora ...
A visão de Daniel no banheiro flutua diante de mim com uma clareza dolorida, então de
alguma forma fica atrapalhada com o homem da máscara de couro. Eu vejo Daniel em
uma máscara de couro, nu em uma cama, trabalhando-se furiosamente, contorcendo-se no
branco de seda Nemesis mesmo leçóis elogiado em sua carta. E Daniel é mais
apresentável.
Mas uma coisa não computa. Estou tendo problemas de digitação combinando com a
moagem de urgência, arrancando para me tocar. Como o diabo está a gerir Nemesis?
LIBRARYGIRL: Como você pode digitar e se masturbar ao mesmo tempo?
NEMESIS: Muitas gargalhadas.
LIBRARYGIRL: Não, é sério. Estou tendo problemas aqui, então você deve estar também.
NEMESIS: Talvez eu esteja usando um software de voz ativa. Você já pensou nisso?
LIBRARYGIRL: Você quer dizer, como VOIP? Chat de voz? É isso que você quer?
O cursor pisca e pisca. De repente, eu não quero isso. Ouvir a sua voz vai dissolver o
suspense. Se é Daniel, ou alguém que eu tive um encontro cara - a - cara na biblioteca, eu
vou conhecê-la, e este jogo vai ser mais estranho. E não sabendo, mesmo se eu tenho
minhas suspeitas, é de alguma forma libertador. Eu sei que eu não posso dizer nada a
Nemesis enquanto eu não sei quem ele é, enquanto se eu soubesse eu me calaria. A magia
pode desaparecer, e eu não poderia mesmo querer jogar mais. NEMESIS: Talvez, algum dia
... mas ainda não. Gosto bastante dessas pequenas pausas quando eu não posso tocar a
mim mesmo. Elas fazem subir a antecipação, e fazem os toques ainda mais prazerosos
quando eles ocorrem.
Por um momento, eu quase paro de pensar em sexo, e sinto a intimação de algo mais
profundo, mais profundo. A comunicação diferente. Pensamento sincronizados...
LIBRARYGIRL: Sim! É assim que eu me sinto!
NEMESIS: Ótimo. Achei que você ia entender. Mas agora é hora de você pagar esse preço
que eu mencionei. Você não tinha esquecido, tinha?
LIBRARYGIRL: Não. Vá em frente. Faça o seu pior.
Mais uma vez, ouço dizer que estranho, o riso macio, anônimo na minha cabeça. É uma
voz, mas não a voz, mas tão real que é como um golpe de pena através da ponta do meu
clitóris dolorido. Minha boceta está trêmula e eu me espremo de novo, enquanto eu espero
pelo 'preço' de Nemesis. Nemesis: Remova o fundo de seu pijama. Eu quero saber se sua
boceta está exposta. Disponível para mim se eu estivesse aí com você. Eu gosto disso. Eu
gosto da ideia de tê-la constantemente à minha disposição, sempre palpável. Ao meu
comando.
Eu não posso respirar. Minha cabeça se sente como se ela fosse mais leve do que o ar. É
uma espécie de desmaio, mas não mal-estar, como se eu tivesse bebido a garrafa inteira
de vinho sem efeitos nocivos e só tivesse sobrado os efeitos sonhador, libertador e
intoxicado. Meu sexo pulsa duro, reconhecendo o seu mestre.

Nemesis: Gwendolynne? Você está pronta para me obedecer?
LIBRARYGIRL: Sim, eu estou fazendo isso agora.
Nemesis: Boa menina. Seu sexo me pertence. Fique nua para mim.
Estou muito profunda agora! Empurrando o laptop de lado, eu me esquivo das calças do
pijama. A virilha está encharcada e eu posso sentir a umidade abaixo de mim nos lençóis.
Minha boceta está fluindo para o seu mestre. Eu olho para baixo no remendo sedoso do
pouco cabelo amarelo - acastanhado em seguida, fecho os olhos, como se eu pudesse
enviar a imagem através do sonho para Nemesis.
Eu sei que ele está à espera para me ouvir, mas eu me sinto rude e desenfreada. Eu quero
jogar. A área entre as minhas pernas é o meu brinquedo, bem como o seu. Eu me lanço de
joelhos e abro minhas coxas largas para que eu possa ver mais. Vejo a vermelhidão,
brilhante aveludada, meus lábios e meu clitóris e do interior da fissura, inundadas com
suco.
Aqui está! Veja! É seu, eu lhe chamo em silêncio, estendendo-me mais ampla.
Constrangida para não tocar sua posse até que ele me dê licença, eu alcanço sob meu
pijama e toco meus mamilos então.
Erro. Acariciando meus seios só faz coisas diabólicas para o meu clitóris. Incha, palpita,
enche. Pranto espreme dos cantos dos meus olhos e eu belisco meus mamilos me
punindo. Gemendo em voz alta, fazendo ruídos que eu não me lembro de fazer antes, eu
viro para o lado e vejo a tela. Nemesis: Gwendolynne?
Em desconforto agudo, eu torço de volta e começo a digitar.
LIBRARYGIRL: Desculpe. Eu ... eu fiquei muito animada. Minha boceta está nua agora.
NEMESIS: Será que você a tocou? Você sabe que eu ainda não te dei permissão. Vou ficar
desapontado com você, se você já se antecipou a minhas instruções.
Eu suspiro. Eu estou me afogando no desejo, dor de gozar, mas a ideia de Nemesis se
decepcionar me esmaga.
LIBRARYGIRL: Não! Eu não toquei minha boceta. Eu queria ... Eu estou sentindo dor para ...
Eu não acho que pode durar muito mais tempo ... mas eu não fiz isso.
Meu corpo arqueia de sua própria vontade, atormentado pela negação. Eu grito em silêncio
por permissão, quando eu sinto mais suco deslizando da minha fissura, os tecidos
delicados lá e fluindo no ritmo do meu inferior.
NEMESIS: Mas você fez alguma coisa.
Eu poderia jurar que ele está me observando, mas eu não tenho uma webcam. Talvez ele
me conheça melhor do que eu me conheça?
LIBRARYGIRL: Eu brinquei com meus mamilos. Melhor coisa próxima.
Ele sorri. Na minha mente. Acabei de ver uma boca, forte e esculpida, mas também
exuberante. Dentes brancos brilhando.
Alegria absoluta. Eu vejo um homem nu debruçado sobre meu corpo, cabelos despenteados
escuros bonito que paira sobre as minhas coxas e na barriga. É Daniel, porque ele é o
único homem nu que eu vi recentemente. Seus lábios estão franzidos.
NEMESIS: Talvez em alguns aspectos o mesmo. Ainda transgrediu. Um dia, talvez, eu vá
fazer você gozar sem tocar no clitóris. Vou brincar com seus mamilos até que você esteja
ao lado de si mesma. Eu vou tocar tudo, menos sua boceta ... e então quando você estiver
a meio caminho de gozar sua cabeça com frustração que eu vou explodir em seu clitóris
... e então você gozará.
Certo! É isso! Eu já tive o suficiente!
Ou nada, longe de ser suficiente. Eu aperto a minha mão para minha boceta e mergulho

com o meu dedo do meio. Ele leva apenas dois traços rudes e eu estou gozando como um
trem expresso, momentaneamente cego, surdo e mudo, incapaz de pensar em qualquer
coisa, a não ser no céu branco entre as minhas pernas. Eu malho descontroladamente e do
lado da minha mão atinge a borda da tela do laptop. Há uma pontada de dor, mas é de mil
quilômetros de distância e não posso me tocar.
Minutos, segundos ou talvez mais tarde, eu ainda estou ofegante. Meu peito arfa a plenos
pulmões e minha boceta ainda se sente como se estivesse em outro lugar inteiramente.
Eu luto para focar e piscar para ver a tela do laptop. surpreendentemente eu não o quebrei
nos transportes de êxtase, e no bate-papo brilham palavras da janela para mim
acusadoramente.
NEMESIS: O que você está fazendo, Gwendolynne?
Elas repetem e repetem.
NEMESIS: O que você está fazendo, Gwendolynne? NEMESIS: O que você está fazendo,
Gwendolynne?

Cap. 5 - Multa
É o dia seguinte e é quando eu acordo com uma ressaca. Mas não de bebida. Eu não bebi
muito daquele vinho.
Não, não é um fenômeno novo - uma ressaca de sexo. Eu estou vagamente inquieta, casta,
num borrão culpado de sentimentos que eu sempre fico depois que eu fui completamente
usada. Juntamente com a sensação de saída para o espaço mesmo da irrealidade.
Será que a noite passada realmente aconteceu? Parece um sonho, ou algo na televisão que
eu assisti quando eu estava caindo no sono. Eu realmente não vejo como poderia ter sido
real. Eu simplesmente não faço esse tipo de coisa.
Mas eu devo ter feito. Havia um local úmido: no pouco do lençol pingava quando eu estava
muito excitada para pensar direito. E mais, houve a transcrição do chat. Eu a imprimi, mas
fico nervosa quando eu a tento ler. Acho que deve estar abrigando uma ideia vaga de
desafio ao Daniel com isto. Mas, realmente, não tenho certeza se é isso que quero. Se eu
blefar Nemesis, é game over. Antes de nós realmente termos iniciado. E hoje eu tenho que
lidar com a multa que ele impôs a mim quando eu admiti que eu tinha gozado.
NEMESIS: Você é teimosa, Gwendolynne. Agora você tem que pagar.
Eu mudo no meu banco no Posto de Inquérito. Eu me sinto desconfortável. Não é
realmente desconfortável, mas muito, muito estranha. Minha multa é vir trabalhar sem
calcinha. É um pouco assustador - e muito refrescante. E, não sei, ficou mais frio hoje e
há um frio brincalhão soprando em torno de minhas regiões baixas que me fazem
constantemente consciente da minha nudez escondida.
Estou feliz com a distração, porém, grata pela emoção. Houve um pouco de diversão muito
menos correspondência no posto esta manhã: outro em uma série interminável de letras
do advogado do meu ex. No entanto, salvo outra em sua campanha ao eixo sobre a venda
da nossa casa. Eu gostaria de ter me separado pensando pelo menos de forma boa do
homem, mas o que ele está fazendo é tanto difícil como injusto.
Tudo isso torna o Daniel / Nemesis / impertinente - letras - e - atrevidas situação um
presente delicioso. Nem sequer minhas imaginações poderiam ter vindo com uma melhor
maneira de tirar a minha mente dos meus problemas. Um gigantesco tesão. Um jogo
louco. A batalha de inteligência que me deixa louca - viva e animada. Sinto-me
deliciosamente exposta e disponível, mesmo que minha saia seja uma obra na altura do
joelho e um sensível prêmio modesto. É como se todos os homens da Biblioteca, de
repente desenvolvessem uma visão de raios X e estivesse cobiçando minha boceta.
Todo homem que encontro hoje parece ter um sorriso com uma borda sinistra. Mesmo o
mais inócuo dos sons de cumprimento como um trocadilho mal codificado de sentido
duplo. Eu devo ter encontrado pelo menos 10 homens hoje que poderia ser Nemesis, ainda
que por meio da manhã o principal suspeito ainda não tivesse aparecido. Ele pode estar no
seu covil, mas eu tenho estado muito ocupada para visitá-lo E quanto mais o dia avança,
mais nervosa e excitada eu sinto por dentro. Porque a multa tem um cavaleiro.
Não é obrigatório, mas Nemesis me desafiou a fazer algo. Algo absurdo. Maluco. Perigoso.
E provavelmente vai me demitir se der errado. Eu tenho que revelar o meu estado de
comando durante o curso do dia. Seja por acidente ou projeto, tenho a piscar alguém.
Com um conjunto completo de funcionários hoje, Tracey chega para cobrir a minha pausa

para o café, e mesmo que ela me desse um olhar estranho e cúmplice.
"Entrando no arquivo?" Seus olhos se estreitaram quando eu deslizo desajeitadamente para
fora do
banco e pego um pouco de livros que precisam ser colocados nas prateleiras de baixo.
"Não deve manter o seu namorado esperando.” 'O que você quer dizer? Ele não é meu
namorado. "
'Professor Hottie ... Josie viu ele ir para o jardim no outro dia, não muito tempo depois à
esquerda, e ele estava obviamente seguindo você. E então, na noite passada, ele parou
para conversar com você quando ele estava indo embora. "
"Então? É um jardim público ... e ele estava apenas sendo sociável na noite passada. Não
há nada além do que isso. Eu gostaria que houvesse!”
Ela ri. "E é possível verificar quantas vezes você pareceu encontrar coisas para engavetar
no porão estes dias.” Seus olhos apontam para minha pilha de livros.
Agora, isso é um pouco alarmante e meu rosto deve mostrá-lo.
"Ah, não se preocupe, é só eu e Josie que estamos notando, e não o queijo grande. Seu
amor secreto está seguro com a gente. "
"Não há caso secreto! 'Eu chio para ela quando ela se instala no banco. Oh, tem de ser
muito menos perturbador para assentar sem calcinha. Estou aliviada com a notícia sobre o
Sr. Johnson, o Chefe Bibliotecário, no entanto. Eu não acho que ele aprovaria qualquer
confraternização fora do trabalho com o nosso convidado - celebridade.
"Tudo o que você diz, 'Tracey ronrona, registando-se no terminal do Posto de Inquérito.
"agora, vá lá em baixo. Seu príncipe a espera! "
Eu lhe dou um olhar cansado e saio rápido. Eu fecho a porta para a biblioteca de
empréstimo principal atrás de mim e me inclino sobre ele, respirando com dificuldade. É
apenas minha calcinha que eu estou sem, mas bem que poderia ser a minha saia, minha
blusa, meu tudo. Eu sinto como se minha boceta fosse um caldeirão de hormônios
fervilhantes. Estou perdendo a minha cabeça, eu juro.
Depois de um momento ou dois, eu começo a descer, tentando enganar a mim mesma que
tudo está perfeitamente normal e eu só estou descendo para as estantes. Mas o tempo
todo eu estou pensando, 'Ele está aqui? Ele está aqui? "
Eu quase hiperventilo quando eu vejo a piscina suave de luz no final das pilhas. Ele está
aqui. Daniel?
Nemesis? Ambos?
Eu me dirijo calmamente para o fim das longas filas de pilhas altas de livros. A área de
trabalho de Daniel não está tão iluminada como o normal e não há som. Que diabos ele
está fazendo? Imediatamente, eu o imagino se masturbando novamente. Eu o vejo deitado
na cadeira do gerente de idade, ele a roubou de algum lugar, suas pernas se abrem, seu
pênis, magnífica criação, está para fora da calça como uma lança gorda vermelha agarrada
nos dedos que deslizam.
Estou agora rastejando, avançando, avançando para a frente. Então eu deslizo em torno do
canto, sem saber o que esperar, mas esperava algo como o espetáculo impressionante de
ontem.
Ele está deitado na cadeira, de pernas, a cabeça inclinada para trás. Ele não está se
masturbando, mas ele está usando uma máscara.
Ele está usando uma máscara sangrenta!
Eu balanço e quase caio com meus livros quando eu tento descobrir o que eu estou vendo.
Mas, infelizmente, não é a pervertida máscara de couro de fetiche das minhas fantasias,

mas o que parece ser um azul - claro - embrulho frio pressionado sobre seus olhos como
em American Psycho. Ele a está segurando com ambas as mãos e tensas, cujos nós dos
dedos estão brancos. Seu corpo parece desconfortável também.
'Gwendolynne?
Lentamente, como se lhe doesse ele levanta a máscara de seu rosto, põe de lado e se
levanta, procurando um pouco instável. Seus olhos, normalmente tão bonitos, tem um olhar
vermelho e irritado e ele pisca furiosamente quando ele olha em minha direção, a cabeça
inclinada, como se ele não estivesse muito a ver comigo. Ele passa os dedos através de
seu cabelo, despenteando-o quando ele massageia seu couro cabeludo e, em seguida põe
as mãos em concha na parte traseira de sua cabeça como se ela fosse feita de vidro.
Que diabo está errado com ele?
Ele chega para seus óculos, que estão em cima da mesa, e uma vez que está no lugar que
ele parece concentrar e preparar-se, ele me dá um sorriso incerto.
Portanto, não Nemesis.
"Você está bem?" É uma questão redundante. Ele olha tudo errado. Quase como se ele não
percebesse o que ele está fazendo, ele empurra para cima os óculos de novo e esfrega os
olhos. "Há algo de errado com os seus olhos? "
"Não. Nada. Eles estão bem. Estou um pouco cansado, isso é tudo. "
É mais do que isso. Qualquer idiota pode ver que ele está com dor. Aqueles belos olhos
próprios o chamam de mentiroso.
Ele está preocupado, talvez até com medo. Há sombras, sombras escuras nessas
profundidades marrons.
'Tem certeza?'
"Absolutamente. Não exagere", diz ele secamente, todo o seu corpo vindo a atenção e
lançando fora os últimos sinais de fraqueza. "Como você está? Tem mais cartas
secretas?
Para talvez um quinto de segundo eu penso na carta do advogado, mas eu anulo o
pensamento violentamente. As curvas da boca de Daniel e toda sua expressão iluminam-se
tornando essa tarefa fácil. Se há uma coisa que está garantida para levar a mente de um
homem fora de suas dores e preocupações, é o sexo. E ele funciona apenas tão bem para
pensamentos assassinos de uma mulher sobre o seu ex-marido também.
"Bem, não tanto uma carta como uma" correspondência "," Eu respondo, deliberadamente
vaga, para seduzi-lo.
Ele me dá um olhar muito professoral 'por favor explique a sua resposta, aluno
indisciplinado".
'Um chat online. Eu tive um bate-papo online com Nemesis na noite passada."
'Sério?'
Ah, se ele não é Nemesis, ele é ainda mais inteligente do que eu já achava que fosse. Sua
voz é perfeitamente neutra.
Não há nada afetadamente desinteressado nele, ou seja provocante entusiasmado. O tom é
perfeito para alguém que está ligeiramente curioso, talvez um pouco preocupado, mas
observando o fenômeno de fora.
"Você quer falar sobre isso? Ou é algo que você prefere não compartilhar com terceiros? "
Ele pergunta ofegante e com uma voz que parece um pouco apagada. Ele ficou ciumento
agora? Ou este é apenas mais um do seu desempenho fenomenal preciso?
"Sim, está tudo certo. Nada demais. "
Na verdade, é um grande negócio, e eu estou dura, olhando louca para compartilhar isso

com ele, independentemente deles e Nemesis ou apenas um a menos do que inocente. Se
ele não é, as palavras são muito reveladoras, e se ele for, bem, eu estou apenas
começando a ficar mais e mais envolvida com um jogador seriamente desonesto. Mas não
há caminho de volta, agora, para o meu corpo ou minha mente.
'Você é capaz de ficar um tempo? " Ele já está andando em volta de sua mesa bagunçada
e puxando uma cadeira para mim, outro desses agredidos cargos executivos antigos nas
rodas com pedaços de recheio saindo dele aqui e ali.
"Sim, é minha pausa para o chá. Eles são muito flexíveis. Eles me devem algumas horas. "
Qual é besteira total, mas Tracey vai me cobrir. Ela parece determinada que eu saia com
o professor Hottie." Você sempre pode dizer que você estava me ajudando com minha
pesquisa." Ele mergulha para baixo a sua bolsa, rodada de pesca para alguma coisa, mas
não antes que ele pisque um daqueles sempre tão pequenos, talvez, talvez não /
piscadelas. Quando ele aparece novamente, ele está segurando duas pequenas caixas
individuais de suco de maçã, completo com palhas, e um grande saco de batatas fritas.
Oh Deus, um piquenique! Tecnicamente, não devemos levar comida e bebida em qualquer
parte da biblioteca que não seja a sala de professores, mas quem se importa? Daniel é um
convidado de honra, depois de tudo, o que permite algumas liberdades.
"Puxa, obrigada!" O suco de maçã doce na minha língua parece soltá-la. "Sim, foi bastante
selvagem a última noite. Eu nunca tinha feito nada parecido antes. O anonimato faz você
se sentir como se você pudesse fazer ou dizer tudo... é realmente libertador. "
"Mas como ele a encontrou? O seu endereço de e-mail ou qualquer... ' Ele toma um longo
gole em seu suco e mastiga fazendo barulho como um estudante. A maneira como ele
sorri por cima da caixa é adorável. "Eu diria que deveria se preocupar." Ele franze a testa.
"Você está brincando com fogo, Gwendolynne. Você deve ser mais cuidadosa. "
Sim, o fogo de fato. E eu vou assar na grelha neste minuto.
"Ele me encontrou através do MySpace, enviou-me uma mensagem. Um convite de batepapo. " Daniel dá de ombros e balança a cabeça como se estivesse desesperado com o
aluno imbecil novamente.
'Olhe Professor, sabe tudo, eu sei que isso provavelmente soa temerário para você, mas é
... é emocionante!E se você tivesse que trabalhar nesta prisão o tempo todo, você poderia
querer correr alguns riscos também. Mais ... ' Como explicar isso? E atrevo-me a desafiálo? Como posso dizer- lhe que, mesmo se Nemesis não é ele, eu conheço o cara que não
vai me machucar? "Bem, quem é Nemesis, eu não acho que ele quer dizer-me sem
qualquer dano real. Ele é esquisito, mas de alguma forma ele ainda parece benigno para
mim. " Eu sorvo meu próprio suco agora, e nós rimos muito. "Sério, eu não tenho nenhuma
intenção de dizer ou fazer qualquer coisa que eu realmente não queira."
Daniel absorve isso, e eu posso vê-lo ponderando sobre isso. Franzindo a testa, ele puxa
abrindo as batatas fritas e as oferecendo para mim. Eu me recuso, meu estômago atou
numa emoção estranha. Este covil nas entranhas da biblioteca é tanto um casulo de
irrealidade, quanto a que eu habitei na noite passada, quando conversei com Nemesis.
"Tudo o que você diz ..." Seu tom é de resignação, como alguém que pensa que eu sou
uma faladora idiota, mas se abstém de dizer isso. O que poderia ser o que ele realmente
sente, ou um comando performance de um ator dramático extremamente talentoso.
"Sim, o que eu digo ..." Eu olho nos olhos dele, tentando roubar-lhe os segredos. Mas eu
não ganho nada, a não ser uma pitada de humor no fundo em algum lugar, possivelmente
imaginário. Eu ponho a mão no bolso e tiro a transcrição dobrada. "E aqui está - o que eu
disse."

Ele ergue a cabeça para um lado, os olhos apertados por trás de seus óculos.
"Eu salvei um corte do bate-papo. Aqui está a transcrição. Você quer ler?' Eu a ajusto para
ele, brincando.
"Não é em cobre em Basildon Bond ou o que seja, mas é, também, muito muito quente
em sua própria maneira."
Ele estende a mão, os dedos longos elegantemente estendidos, em seguida, faz uma
pausa. "Mas estas são as suas palavras também ... você tem certeza de que você quer
que eu a leia?", ele recua um centímetro ou dois.
"Eu não me importo. Vá em frente."
O papel de repente da minha mão está aberto. Sem chance de mudar de ideia, obviamente.
Daniel liga mais um par de suas lâmpadas Anglepoise.
Para os próximos minutos, a atmosfera aqui no esconderijo do Professor Hottie parece
engrossar como se estivéssemos em uma câmara pressurizada. Nós sentamos em
silêncio, além do farfalhar ocasional do papel e o zumbido de fundo discreto de
condicionamento de ar do prédio e tubagem. E a respiração de Daniel, parece pontuar a
reunião rápida de tensão e desejo. Estou dolorosamente consciente de que eu não estou
usando calcinha, e que em poucos segundos o homem moreno e bonito que senta a poucos
metros de distância de mim ficará ciente desse fato. Quando seus olhos riscam
momentaneamente na direção das minhas regiões pélvicas eu quase desmaio.
Por fim, ele estabelece as folhas de papel de lado e tira uma respiração profunda. Seu
corpo se senta desconfortavelmente em sua cadeira agora, e a engatar levemente para lá
e para cá de seus quadris enquanto ele estava lendo só aumenta a minha mentais fotos de
sua ereção. Sua virilha está um pouco na sombra de onde eu estou sentada, mas eu sei
que ele deve estar duro.
Ele bate o lábio macio inferior na ponta do dedo e, em seguida, diz: "Uau ..." Continuando a
bater, ele se senta em volta de sua cadeira, olhando não para mim, mas agora para o
espaço.
Uau? Isso é tudo? Deus, você é um cliente legal, Professor Hottie.
'O que você acha?" Por alguma razão, a falta de interesse e estudada reação de negação
do seu próprio corpo me irritam. Eu decido agitá-lo. "Será que ela te excita tanto quanto
me excita?"
Ah! Seus olhos pulam de volta para mim e ele se ajusta em sua cadeira novamente.
"Bem, sim, claro que sim. É um cenário muito erótico. Muito intenso." Ele faz raspa a
garganta para parecer, essencialmente acadêmico. "Mas eu ainda acho que você está
patinando no gelo muito fino com esse sujeito."
Patinando em gelo fino? Brincando com fogo? Bem, pelo menos eu tenho ele oscilando
entre metáforas.
"Como assim? Ele provavelmente é completamente inofensivo. Toda a conversa, nenhuma
ação. Se já fosse para confrontá-lo, eu aposto que ele é do tipo que ia correr chorando
para casa para múmia. "Lá, colocar isso em seu cachimbo de Oxbridge e fumá-lo!
"Você não sabe isso. Ele mencionou "um dia", não foi? Eu diria que o conhece e, um,porra
você está definitivamente em sua agenda."
Oh, ele disse 'porra'. Parece tão exótico em seus lábios, e assim incongruente. Imagino-o
rosnar quando ele faz o que ele disse, xingando como ele arasse o sulco entre as minhas
pernas.
Ah, eu o quero tanto. Ele e Nemesis. Mesmo que eles não sejam a mesma pessoa. Meus
sentimentos são tão perversos que eles me assustam.

"E isso é uma coisa ruim?" Apesar das minhas dúvidas, parece-me patologicamente
incapaz de não tentar provocá-lo.
Ele está evitando olhar para mim, brincando com seu cabelo, enrolando uma onda em torno
de seus dedos de uma maneira que me faz pensar nos dedos girando em torno de outras
coisas.
"Eu ainda acho que ele pode ser perigoso."
"Então eu também posso."
Ele olha para cima. "Eu não duvido, Gwendolynne. Eu não duvido. Eu a acho muito perigosa.
Você é uma séria ameaça para a minha concentração. "
Eu estou em meus pés em um piscar de olhos. "Certo, eu vou então. Estou mantendo-o
longe de seu trabalho." O que há com ele? A maioria dos homens seria todo este como
um terno barato.
'Não!' Agora ele está em pé também, e como eu suspeitava a ereção dele é enorme!
"É só que, bem, esta situação em que estamos é tão incomum." Ele faz um gesto
gracioso, indicando que eu devo me sentar. É cortês, mas não há um comando nele
também, que seja difícil de desafiar. Eu retomo ao meu assento, perguntando-me por que
eu estou me dando tão facilmente. "Nós mal nos conhecemos, mas estamos falando de
sexo. E de alguma forma parece que estamos envolvidos no que equivale a um ménage à
trois. É mais do que ... mais do que desconcertante. " "Você que começou", aponto,
perguntando se ele vai confessar e o mistério vai acabar.
Em vez disso, ele franze a testa de uma forma que parece torná-lo ainda mais bonito do
que nunca e coloca suas mãos atadas em cima da mesa na frente dele. Ele está fazendo
isso para detê-las a fazer algo que ele não quer? Como tocar a si mesmo? 'Eu não sei o
que você quer dizer, Gwendolynne. Como posso ter começado?” Tal demonstração de
inocência. É muito convincente.
'Bem, você olhou para o meu top, e depois fez um grande negócio em seguir-me e pedir
desculpas por isso.' Eu pego minha caixa de suco, mas ela está vazia agora, então eu
mexo com o canudo. "Se você apenas me tratasse como um homem normal que não sente
que tem que pedir desculpas, eu nunca teria mostrado a carta ... e nós ainda estaríamos
confinados a educados "olás" e "Como é que vai" quando no esbarramos na biblioteca.
Ele dá de ombros. Parece admitir. Agradece-me com o mais requintado sorriso pouco
peculiar que faz os meus nervos formigarem e minha boceta vibrar descoberta com
saudade.
'Verdade... muito verdadeiro. "
Eu estou tocando a caixa de suco, cheio de energia. Esta é a situação mais estranha. Eu
estou perdendo a capacidade de trabalhar o que dizer em seguida.
Mas no silêncio vem a voz de Daniel novamente, crua e rouca.
"Então ... você fez o que ele pediu? Ou você estava apenas jogando um jogo com o pobre
coitado?" Ele endireita seus dedos, flexiona-os, endireita-os novamente, em uma espécie
de batidas. "Você estava realmente de pijama de seda vermelha? "
"Não, eles eram azuis com listras de algodão escovados.
Seu queixo cai e sua língua rosa varre rodando seus lábios. "Mas todo o resto é verdade,
então?" 'Razoavelmente assim ... '
Ele balança a cabeça e seus cachos voam descontroladamente. De repente me sinto tão
exposta como estava ontem à noite. As letras de Nemesis são uma coisa, mas agora eu
coloquei a minha sexualidade e até mesmo meus orgasmos em uma placa para este
homem que eu mal conheço. Eu estou em queda livre na terra incógnita, e o medo só me

desperta ainda mais.
"Você está irritado comigo? '
"Não! Oh, acredite em mim, não!" Seus olhos, que pareciam tão cansados e imperfeitos
quando cheguei, estão brilhantes agora. "Eu temo por você, Gwendolynne. Temo por você
em alguns aspectos, mas em outros eu estou emocionado ao cerne. Por você me mostrar
a sua ... a sua sexualidade, como a expõe para mim. É um privilégio."
De repente, ele ri, livre e feliz, como um menino travesso. "Está exposta? Como a multa?"
Ele pisca um olhar para a minha área da virilha novamente, seus longos cílios glamorosos.
"Claro."
Meu coração retumba.
"Você sabe ... se você me mostrar, você não teria que mostrar a mais ninguém. Você
poderia pagar sua multa em perfeita segurança. Sem qualquer risco." Os cílios são ímpios.
Esta é melhor brincadeira que eu já vi. É como se tivéssemos dado um passo em algum
lugar, que passou para outra realidade, mesmo sem perceber. "Na verdade, eu não tinha
nem sequer olhado, então você realmente não ficaria exposta."
Percorremos um longo caminho desde o ato coroinha puritano quando eu toquei seu pau no
jardim. Ele está vindo para isso. Ele está pronto. Seus olhos, sua boca, o pacote total é
nada menos do devastadoramente sedutor.
Mas, então, eu também tenho as minhas meias e suspensórios de novo e, embora as
minhas coxas não sejam tão esbeltas como eu gostaria que fossem, as bandas de carvão
escuro de meu laço da meia - tops mais do que compensam para um pouco de carne
extra. E o meu cinto de suspender, como vermelho e acetinada como pijama não fosse, é
um quadro perfeito para o fio dental amarelo - acastanhado de minha boceta.
A vista vai causar um impacto sobre ele. Daniel é um homem inteligente e glamouroso em
sua calma, livre, mas ele ainda é um homem. Mostrar a um homem o seu sexo nu e você
está falando com seu cérebro primitivo, não a parte com um conhecimento enciclopédico
da história, ciência ou o que seja. Ao nível do sexo e corpos, ele não está fora do meu
alcance, não importa o quanto saiba e famoso ele seja. Eu posso fazer o meu também.
"Tudo bem, então."
Não me dando tempo para vacilar, estou em pé, empurrando minha cadeira e a empurro
fazendo com que bata contra a pilha de livro que está na parte traseira. Quando Daniel
empurra a cadeira para trás para ver melhor, eu coloco as palmas das minhas mãos
contra a superfície da minha saia, e lentamente, lentamente, começo a levantá-la Eu tinha
planejado fazer mais rápido do que o olho pode ver, mas, agora ele veio para isso, eu
estou dando um show.
Por trás dos óculos seus olhos se arregalam em cerca da mesma velocidade que a minha
saia está rastejando para cima. Tão rápido quanto sua doce boca vermelha está caindo
aberta. Ele suspira novamente quando minha púbis fica a vista debaixo da bainha da minha
saia.
Eu me sinto extremamente sensual. E eu sei que eu estava certa. Neste momento, eu o
tenho na palma da minha mão.
Ele está fascinado por um triângulo de cabelo vermelho - dourado suave, e eu lhe permito
olhar para ele por alguns momentos mais, sua boca ainda aberta e os olhos arregalados e
brilhantes. Então eu largo minha saia novamente e ele olha como se fosse Natal e eu só
fosse seu novo PlayStation.
"Isso não significa que estamos noivos ou qualquer coisa." Eu aliso o tecido sobre minhas
coxas, e ele segue cada movimento. "É apenas um caso de um amigo ajudando um amigo

... e um homem recebendo um flash do que um homem gosta de olhar como uma
recompensa. Justo o suficiente? " "Hum, sim, sim, acho que sim."
Será que ele quer mais? O bojo definitivo em sua calça jeans diz que ele quer alguma
coisa.
"Você está bem? Daniel? "
Ele transporta um fôlego enorme como se ele tivesse corrido uma maratona.
"Sim ... sim, eu estou. É que eu pensei que eu poderia permanecer de forma desapaixonada
e imparcial sobre isso. E apenas oferecesse assistência." Ele embaralha em sua cadeira e
arranca no jeans da calça jeans para aliviar seu óbvio desconforto. "Mas parece que eu
estou um pouco mais afetado do que eu esperava." Ele oferece um sorriso triste, seus
lábios macios ondulando, sua expressão confusa.
Oh, ele está brincando? Mesmo que ele não seja o Nemesis Pervertido, ele é um cara na
casa dos trinta que é famoso e carismático. Ele provavelmente teve mais mulheres e
jogos de sexo do que eu tive quentes jantares.
"Com certeza você já viu a virilha de uma mulher antes? Não tente me enganar que você
é algum tipo de virgem ou algo assim. "
"Não, claro que não", ele responde muito secamente. Será que ele cruzou? "É só que eu
não costumo vê-las em circunstâncias como esta." Então ele sorri. "Geralmente ocorre
quando temos alguns encontros, jantares, teatro, talvez uma exposição. Então o "gostaria
de entrar para um café?" Rota. Você sabe. Operacional padrão de procedimento." Seus
ombros levantam num gesto adorável. "E só então é que começa a ver o que você acabou
de me mostrar."
"Você foi o único que sugeriu isso", eu indico.
'Sim, eu sei. Eu não posso ajudar, mas admito que fico admirando você na biblioteca desde
que cheguei aqui, e eu te convidei para sair ontem." Ele franze a testa de novo, mas não é
mau humor. É mais uma expressão melancólica, estranhamente triste. "Mas agora eu
estou me perguntando se é melhor não complicar uma boa relação de trabalho.
Especialmente porque eu vou embora antes do tempo, de volta a Londres. E ... " Ele faz
uma pausa, suspirando duro novamente. 'Bem, eu não sei como dizer isso sem soar
extremamente arrogante e presunçoso e cheio de mim mesmo ... "
'Tente fazer isso.'
"A coisa é ... Eu não estou procurando por um relacionamento certo no momento. Eu só
posso oferecer uma, bem, eu suponho que você pode chamar isso de "aventura". Seu belo
rosto funciona como se ele estivesse se agarrando a uma forma de expressar - o que é
absolutamente peculiar em alguém que é um comunicador reconhecido. "Mas isso não é
porque esteja faltando algo em você. Você é adorável. Você é deliciosa. Uma mulher
deslumbrante. É que eu simplesmente não posso dar uma boa perspectiva para o termo
nada longo. Não seria justo com você."
De repente, ele parece quase perturbado e, apesar do fato de que meu coração vibra
estupidamente em palavras como 'Adorável' e 'delicioso' e 'deslumbrante', e que o meu
corpo ainda está em alerta vermelho, querendo-o tão duro que dói, sinto-me, de repente,
preocupada com ele e curiosa para saber qual o problema profundo que está incomodando
ele. Porque há algo. Cada instinto carinho em mim grita isso.
"Como eu disse, isso não significa que estamos noivos ou qualquer coisa." Sentindo-me
ousada, eu afago minha virilha na direção geral de minha boceta. "E eu não tenho certeza
se quero dar essa coisa com Nemesis ainda." Eu espero uma reação a isso, mas ele não
pestaneja. "Mas talvez pudéssemos chegar a nos conhecer um pouco melhor enquanto

estiver aqui. Nada pesado, apenas diversão. Talvez nos ver um ao outro. Talvez um pouco
de sexo? Prosseguir este, este namorico com Nemesis juntos de alguma forma?" Seu
rosto se ilumina. Ele claramente gosta da ideia. 'Não a declarações de amor eterno ou
compromisso, apenas um acordo temporário. Como você disse, um pouco de uma
aventura. Sem cordas. Sem laços. Mas sem inibições também. "
Eu não sei o que o inferno que me deu, mas diabos, eu acho que eu gosto!
"Você é uma mulher notável, Gwendolynne,' Daniel diz suavemente, o rosto de uma
tapeçaria complexa de emoção. 'Eu acho que eu nunca conheci ninguém como você.
Qualquer pessoa tão ... tão adaptável. Tão valente e também um pouco louca. "
"Obrigada ... Eu acho."
'Não, acredite em mim, é um elogio. Eu amo adaptável e corajosa e louca." Ele se levanta
e vem para mim. Ele ainda está incrivelmente duro. "Você é uma mulher bonita, também.
Seu corpo é sensacional. "
"Fico longe disso. Eu sou apenas uma bibliotecária gorda provinciana.”
Estou tremendo agora. E apesar da minha bravata, não sei o que fazer. Qual a velocidade
de um progresso normal no caso de arranjo temporário - tipo - lançado? Acho que
poderíamos começar por beijar de novo, mas do jeito que ele está em pé na minha frente,
quase se exibindo... bem, de repente eu só quero ver o seu pau. Isso seria algo realmente
malcriado para contar a Nemesis na próxima vez que conversarmos. Algo que eu possa
fingir que é apenas uma fantasia, mas que eu posso rir sozinha porque eu sei que é real.
Mas se Daniel é Nemesis, ele vai saber disso, claro. Isso é tão complicado, mas eu adoro
isso, eu adoro!
Sua boca torce um pouco, como se soubesse todos os meus pensamentos.
Então, você acha que eu sou corajosa e um pouco louca, então, você, Professor McHotstuff
que só poderia ser Nemesis? Bem, veja isso!
Antes que ele possa me parar, eu alcanço o cinto da calça, agarro-o pela fivela e o puxo
para mim. Tentando não atrapalhar, eu desato o cinto tão rápido quanto eu posso, seu
zíper zumbe para baixo e chego minhas mãos dentro.
Daniel suspira, então vai com o fluxo, alcançando-me e primeiro colocando as mãos sobre
os meus ombros, então as desliza e as coloca no meu rosto. Por um momento ele olha
para baixo em meus olhos, uma espécie de pergunta, meio arrogante, e então ele desliza
os dedos em volta da minha nuca, desliza suave a banda do meu cabelo e o sacode
soltando.
Quando ele libera meu cabelo, eu liberto seu pênis. Ah, amigo velho bonito, eu penso em
você quase constantemente desde que eu o vi pela primeira vez.
Ele é tão rígido. E ficando mais duro. Chorando fluido de seda sumptuosa, a cabeça gorda e
brilhante, com sua pele esticada e seu beicinho minúsculo no olho do amor. E tudo neste
estado feroz de apenas um vislumbre de alguns momentos da minha boceta? Cruzo os
dedos em torno dele, embalando-o suavemente. Como um cachorro ansioso ele pressiona
para a frente em meu punho, fazendo um baixo, muito masculino retumbando em sua
garganta. Seus dedos tocam no meu cabelo, colocando minha cabeça, pressionando-a,
pressionando para baixo.
Claro que eu sei o que ele quer. Não é o que todos os homens querem? A única coisa que
me surpreende é que chegamos a este lugar tão rápido. Um dia é um educado "bom dia,
como você está? ' Na biblioteca. O seguinte, eu estou deslizando de joelhos eme
preparando para dar a cabeça a este homem que eu mal conheço, em qualquer sentido
real.

Eu tapo um olhar para ele, mas seus olhos estão fechados, com a cabeça inclinada para
trás, a sua expressão em êxtase repetindo o jeito que ele olhou no banheiro.
Insuportavelmente tocada e movida por sua beleza, eu só faço me encaminhar e engolir
suas glandes com minha boca.
Ele está bom e quente e salgado, sua carne firme e latente com o poder. Eu o lambo
rapidamente, sacudindo e brincando com entusiasmo. Talvez eu não seja uma virtuosa,
mas eu tenho instintos, e um pau bonito como este convida a excelência e a invenção.
Logo que ele geme e balança e arranca a minha cabeça, com os dedos flexionando como
pontos de fogo contra o meu couro cabeludo.
Eu preparo uma mão sobre a sua coxa revestida de jeans, amando o músculo duro, tenso
sob o tecido grosso. Ele está tonificado e definido, e eu me lembro de seu corpo nu,quando
ficou diante da pia. Sob sua confortável camisetas e jaquetas seus Tweedy e seus jeans
bastante média, há o corpo de um garanhão, um Adônis. Eu tento aliviar para baixo seu
jeans para chegar a suas bolas e pegá- las e brincar com elas como eu trabalho, mas ele
está frenético de repente, empurrando em minha boca, selvagem e áspero.
Sou eu que vou mordaça? Não! De algum lugar eu encontro uma calma e um relaxamento
dentro de mim. Parece que tenho a capacidade de aceitá-lo e amá-lo à enésima potência.
Por longos momentos fico mexendo nos meus lábios e o acaricio com a língua.
Eventualmente, porém, sinto que sua emoção aumenta e sentindo o aumento de seu
espírito e de recolhimento de seu êxtase. Ele empurra, empurra, empurra, e eu quase
posso ouvir o grito de prazer que deve ser equilibrado em seus lábios.
Ele respira duro, minha cabeça apertada e suspira, 'Gwendolynne', mas, antes que ele
possa gritar, outro som congela nosso quadro incriminador como uma escultura de gelo.
Passos abafados, na extremidade do longo complexo de adegas, mas constantemente se
aproximando. O que fazer? Daniel começa a puxar de volta, mas eu agarro suas nádegas
e, em seguida, mergulho no fundo da minha boca sobre ele. No mesmo tempo que eu
pressiono com firmeza sobre a costura jeans que corre o vinco de sua parte inferior, e
forço meu dedo tão duro quanto eu posso contra o seu ânus. Com uma mão ele continua a
cavar o meu couro cabeludo, mas a outro está pronta para abafar seu gemido de êxtase.
Sêmen, rico e espesso, jorra em minha boca. Ele tem um gosto delicioso, o homem
perfeito, e seu gozo é abundante. Eu o engulo tão rápido quanto eu posso, pois os passos
estão mais perto. Então, em um subterfúgio mais indecoroso de garra e luta, Daniel de
volta para seus jeans e o fecha duplamente rápido. E eu estou de pé, limpando a boca com
as costas da minha mão e, em seguida, pegando uma pilha de livros da mesa quando uma
figura vem ao virar da esquina.
"Sim, claro, Professor Brewster, não há problema ', eu pronuncio alegremente, sentindo as
cócegas de risos selvagens começarem na minha garganta. Eu os transmuto em uma
tosse suave, em seguida, continuo, 'eu vou arquivar estes para você, e colocar no pedido
de Interloans Biblioteca. Não deve demorar muito mais do que uma semana. "
Daniel e eu voltamos para o recém-chegado. É Greg, o técnico de informática, que está
carregando uma bobina de cabo e uma bolsa de ferramentas.
Eu acho que nós cobrimos nossos rastros, mas há algo para saber e insolente no jovem
homem sorrindo quando ele chega até nós que eu estou convencida de que ele sabe
exatamente o que acabou de se passar por aqui.
'Oh oi, Prof, Gwen, desculpe incomodá-los.” Ele meneia as sobrancelhas sugestivamente, e
quando eu olho para Daniel, ele está em relação a Greg com um olhar quase cúmplice de
bravata masculina. "Eu acho que pode executar uma extensão da rede da Biblioteca para

você, se quiser, para que você possa obter uma mais rápida conexão de internet aqui,
enquanto você está trabalhando. O Wi-Fi deve ser quase inexistente por aqui. Não vai levar
mais do que um quarto de hora ou assim. " "Obrigado, isso seria ótimo." Sorriso de Daniel
ainda é sutilmente arrogante, e de repente eu quero dar um soco nele.
O bastardo! Ele está mostrando! Deixando Greg saber que algum tipo de coisa de sexo
ocorreu. 'Certo. Eu estou fora, professor, vejo você mais tarde ', eu saio de forma
inteligente, e sem olhar para trás eu vou em passos largos de distância na direção que
Greg veio.
Homens! Eles estão todos a se gabar ... mesmo sobre suas conquistas e aproveitando das
mulheres com as quais eles deveriam se preocupar. Diabos! Tanto para a temporária aventura tipo preparativos! Eu sinto pisando de volta para o recanto quando Greg terminar,
e agarrarei Daniel pelo casaco para a nossa primeira briga grande.

Cap. 6 - Compensação
Eu passo o resto do dia furiosa. Especialmente quando o professor "Olhe para mim, eu só
tive um boquete ' não aparece na hora do almoço, ou até mesmo chegar na biblioteca
principal durante o dia todo. Toda aquela conversa sobre "almoços" e "honestidade" e "não
ser uma perspectiva" e tudo o que era - realmente apenas um ardil para obter o seu pau
em minha boca?
Mas, ainda assim, eu prefiro ser cruzar a ser enganada em dar a Daniel Brewster um
golpe de emprego do que atravessar sobre meus tristes problemas domésticos. E não é
como se eu não quisesse masturbá-lo. Inferno, ele é um Professor Hottie McHotstuff,
historiador de televisão famoso, e eu tinha uma queda por ele mesmo antes de ele chegar
em nossa biblioteca humilde. Deve haver milhares de mulheres lá fora que dariam qualquer
coisa para fazer o que eu acabei de fazer, com ou sem a oferta de uma "coisa do tipo
aventura".
Há mais, muito, eu sei disso. Alguma coisa o está incomodando, algo sério. Ele está
tentando distrair-se com prazer e jogos, mas por baixo há uma ansiedade nele, eu posso
senti-la. E se eu puder ajudá-lo a lidar com isso, então está tudo bem para mim. Então eu
vou passar o resto do meu dia pensando nisso também, e estou colocando minha jaqueta,
pronta para casa, quando uma noção literalmente me pára.
Daniel tem Brewster tem algo de errado com ele, alguma doença ou outros, e é por isso
que ele pensa que ele não tem muito de uma perspectiva de longo prazo para uma
mulher? Ele não tem dores de cabeça ruim, afinal. Parece um pouco drástico, mas eu
tenho o tipo de imaginação que pode levar as coisas ao extremo, às vezes. Eu acumulei
minha memória possíveis sinais, mas não há nada sobre ele que parece doente. Seu corpo
é magnífico, ele está no auge de sua condição e, se sua constituição sexual é coisa que
passa, ele está tão longe de um inválido como um homem pode estar. Seu pênis estava
mais duro e mais vigoroso do que qualquer homem que eu já vi. Não que eu tenha visto
dezenas e dezenas, mas uma mulher sabe sobre essas coisas.
Eu ainda estou pensando sobre tudo isso quando eu saio para a porta dos fundos. E
encontro o professor Hottie apoiando-se nos trilhos, com um táxi parado a poucos metros
de distância, motorista lendo um artigo, aparentemente esperando por ele e - ao que
parece - por mim.
"Bom, eu estive esperando por você. Deixe-me dar-lhe uma carona para casa. Eu, er, bem,
sinto que coisas certas foram deixadas em aberto e precisamos discuti-las."
Meu queixo cai. Certamente, ele não acha que nós vamos discutir o nosso pouco encontro
erótico no porão na parte traseira de um táxi? E por um táxi, para que o assunto? Eu
sempre achei que Daniel se dirigiu à biblioteca de onde ele vai ficar, mas agora eu não
tenho tanta certeza. Eu nunca realmente foi olhando para fora da janela quando ele parou.
"Está tudo bem. Eu pego o ônibus. É apenas um pequeno trajeto." Qual é a razão para eu
usá-lo. Às vezes eu mesmo vou andando, pegada de carbono e tudo isso.
Daniel solta um suspiro, cruza os braços e dá-me aquele olhar "professor impaciente com
uma aluna teimosa" que ele tão irritantemente gosta. Sinto-me imediatamente tanto
ingrata e obstinada em aproximadamente proporções iguais.
"OK, então. Obrigada. Isso seria muito gentil. Eu adoraria uma carona. "

Ele revira os olhos em um "finalmente!" Espécie de caminho, e então encaminha dardos
para abrir a porta do carro para mim, antes de sentar-me no banco de trás, como se eu
fosse algum tipo de duquesa, idosa artrítica. Ou isso ou ele simplesmente quer ter certeza
de que eu não vou mudar de ideia e voltar para a estação de ônibus.
'Sinto muito por mais cedo. É lamentável que Greg surgisse assim ", ele começa quando o
táxi puxa sem problemas de distância. 'Eu queria que nosso pequeno interlúdio terminasse
de forma diferente."
Inacreditável! Agora é a minha vez de revirar os olhos furiosamente, e eu aceno
repetidamente na direção do taxista, que parece já estar fascinado pela nossa conversa.
"OK, OK", admite Daniel, mas ele está sorrindo maliciosamente, como se ele só pudesse
discorrer
mais a qualquer momento, apesar de minhas objeções. Imagino que Nemesis,
provavelmente, vá em frente e descreva cada último detalhe de conseguir um boquete em
detalhe Technicolor glorioso, independentemente se eu quisesse isso ou não.
Jogamos conversa fiada. Sobre a biblioteca. Sobre o livro de Daniel sobre a Guerra das
Rosas e a grande família que viveu um conflito por aqui. Ele pergunta onde eu vivo, para
que ele possa dizer ao motorista. Ele parece prestes a continuar o assunto da minha vida,
e não como não tenho a intenção de sair, digo a ele que eu costumava ter uma casa
agradável, e que eu pensei que tinha um bom marido, e eu pergunto onde ele está vivendo,
a fim de conduzi-lo longe disso.
"O Waverley Grange Country House Hotel. Você sabe? " Ele se inclina para trás no banco,
relaxando, mas com um ar estranhamente desafiador sobre ele. "Eu realmente gosto dele.
É muito confortável e o serviço é excelente. "
"Sim, é um dos melhores hotéis da região."
O Waverley? Agora estou intrigada. O lugar é realmente um dos mais bem equipados e
bem conhecidos hotéis da cidade. Eu nunca estive lá, mas ouvi dizer que é Olde Worlde,
muito colorido, mas discretamente luxuoso. Ele também tem um pouco de reputação que
não corresponde à sua frente e estabelecimento de fachada em tudo. Murmúrios.
Murmurações. Histórias apócrifas contadas por um amigo de um amigo de um amigo que
diz coisas estranhas e bastantes sexy ao ir lá. Gostaria de saber se Daniel tem visto
qualquer evidência desse representante picante enquanto ele esteve na residência?
Eu abro minha boca, querendo saber como perguntar, mas, de repente, fora da linha dos
olhos do condutor, Daniel pega a minha mão e lhe dá um aperto urgente. Olho em seus
olhos e eles estão pegando fogo por trás das lentes de seus espetáculos. De repente,
estamos de volta ao homem da biblioteca, caverna e a mulher, mergulhada em sexo. E
tudo que eu posso pensar é no fato de que eu não estou usando calcinha e ele está
plenamente consciente disso.
Por que não me surpreendo quando ele coloca a mão na minha coxa e a desliza para cima,
acariciando através da minha saia? Imediatamente eu me sinto molhada, pronta para o
seu toque ou sua carne. Minha pele é como um campo elétrico, e formiga sensações ao
longo de meus nervos e cabeça diretamente para o meu clitóris.
"Talvez você possa se juntar a mim para um drinque ou jantar, uma noite?
'O quê?' Eu deixo escapar distraidamente. Eu tinha me esquecido completamente do que
estávamos falando. Tudo o que posso pensar é sobre a forma como o calor de sua mão
direita está a aquecer- me através de minha saia. Seus dedos mal se movem, mas a
forma como se dirigem para lá e para cá é infinitamente provocativo.
"No Waverley, lembra?" Ele não está realmente rindo alto, na verdade ele está apenas

sorrindo, mas sua linguagem corporal está viva com alegria travessa.
Eu balanço minha cabeça para limpá-la. Puxo minha saia, empurrando-o e minha coxa longe
sob seu toque.
'Sim. Grande. OK, isso seria bom." Minha voz soa forte, hostil e nervosa. Eu não queria
parecer atravessada, mas eu fico zangada comigo por parecer assim. "Eu estou ansiosa
por isso", acrescento com mais entusiasmo.
Daniel tira a mão e deixa descansar ligeiramente sobre o banco. Ele parece relaxado,
imperturbável. "Eu também", ele murmura, depois surpreendentemente retorna para a
pequena conversa, me perguntando sobre vários edifícios que passamos a caminho para a
casa onde meu apartamento está. Eventualmente nós subimos na frente de Merivale
House. Eu chego para a porta e a disparo aberta, sem saber o que esperar por meio de
uma separação. Um aperto de mão? Um beijo? Um abraço? Um assalto completo em
língua com tatear? Mas Daniel só aparece na porta e traços ao redor para me ajudar a sair
do táxi. Estou espantado com o quanto ele pode se mover quando ele coloca a sua mente
para ela.
"Eu vou levar você", diz ele, todo dominador e masculino. Ele me guia para a frente, sua
mão na minha luz das costelas, por cima do ombro, ele instrui o motorista a esperar.
"Está tudo bem. Eu vou ficar bem." O que é verdade. O edifício está calmo e muito
seguro. Eu só poderia fazer com um pouco de mais dinheiro, de modo a ser capaz de
pagar meu apartamento sem uma luta.
Daniel não responde, mas fica comigo quando eu estou a meio passo da porta da frente e
depois de um soco no código do teclado. Sim, o prédio é seguro, mas eu não tenho certeza
que estou no momento.
Damos um passo dentro e o hall está deserto e fresco, com cheiro de chão polonês.
Novamente vem a espinhosa questão de abraço, aperto de mão, beijo, ou mais, mas de
repente vem vozes de cima e o som de pés na escadaria. Esperando que ele se afastasse
de mim e começasse algum tipo de conversa fiada, eu recupero o fôlego quando Daniel
lança olhares rapidamente em volta, pega-me pela mão e me puxa na alcova pouca
manutenção na parte de trás do hall de entrada, além da escada. Ele me dobra sobre mim
mesma, e contém equipamentos de limpeza - esfregões e baldes e regadores para a
construção de vasos de plantas ornamentais.
As vozes estão no hall agora, então eu não posso gritar e protestar quando Daniel me puxa
para trás, movendo profundamente em meu espaço pessoal e me possuindo
completamente. Sua mão esquerda dispara, colocando a parte de trás no meu pescoço
enquanto ele puxa meu rosto para o seu e pressiona seus lábios nos meus. Enquanto sua
língua possui minha boca, a mão direita de seu complicado está de volta na minha coxa,
deslizando, deslizando, esfregando o tecido da minha saia contra a minha pele. Sua boca
está voraz, obrigando-me a abrir a minha e a aceitar sua língua. O sabor de sua língua me
faz vibrar minha boceta e ansiar por seu pênis. Sua ação me empurra e é flagrante,
delicioso, inebriante. Tento dar a volta tão boa como eu estou ficando, mas ele é um
tirano, ele me subjuga, ele está no controle.
E não apenas com a boca. Ele não é um homem terrivelmente alto, mas ele tem poder e
impulso e uma fome que combina com a minha. Ele me leva de volta contra a parede,
apenas impedindo-nos a descida em um pano com balde galvanizado e fazendo um barulho
enorme. Quando eu bato no gesso, a mão açoita para baixo, depois para cima novamente,
deslizando minha saia até minhas coxas e insinuando os dedos entre as pernas.
Eu suspiro, mas a inalação tira o fôlego em minha boca. Eu sinto como se seu espírito

corresse com ele, outra posse para combinar a invasão de sua língua.
E seus dedos.
Ele encontra o meu calor molhado facilmente, tecendo seus dedos através do fio de meu
púbis e separando os meus lábios. Outro suspiro mais tarde e ele está mexendo no meu
clitóris. Ele chicota levemente. Ele esfrega. Ele circula e massageia. Eu giro também,
trabalhando minha bunda contra a parede, mas ele não perde uma batida.
Eu acho que eu vou desmaiar. Minha barriga e meu sexo estão vibrando com o calor. Eu
arrasto no ar novamente, com falta de ar, e Daniel liberta minha boca, salpicando beijinhos
na minha bochecha. Um gemido sobe aos meus lábios, mas ele desliza a mão que estava
segurando a parte de trás da minha cabeça para a minha bochecha, apertando o polegar
em minha boca para eu mamar. Sua própria boca se instala em meu ouvido.
Alguém no corredor é relatando sobre a sua companheira para se apressar ou vai perder o
filme, mas tudo o que eu posso ouvir é um sussurro baixo, quase inaudível contra a minha
pele.
"Relaxe, Gwendolynne. Devo-lhe um orgasmo. Deixe-me dar prazer a você. '
Eu não posso falar. O polegar está na minha boca. Mas mesmo se não estivesse, eu estou
além das palavras quando meu sexo acelera e cresce pesado com expectativa.
Sua voz soa tão estranha. Está escuro, a intenção, não é bem terrena. E quando ele bordas
um pouco para trás, e eu tenho um pouco de distância e posso olhar para ele, seus olhos
estão estranhos, espaçados, quase em outro lugar. Ele está olhando para mim, mas ele
está realmente me vendo? "Relaxe", ele me pede outra vez, seu dedo circulando
trabalhando mais duro, "Deixe-me dar-lhe algo para contar ao amigo Nemesis esta noite. '
As palavras "você e meu amigo Nemesis ... Eu sei que é você aparece na minha mente,
mas é como se outra pessoa estivesse pensando nelas, não eu.
Eu só posso dar-me ao prazer. Eu separo minhas pernas um pouco mais, então forço para
baixo. Daniel ri quase inaudível, e eu gozo.
Minha mente se foi. Bem, mais do mesmo. Há um pouco pequena, em algum lugar, que
ainda está pensando e pensando. Quando Daniel desce para um beijo de novo e eu retribuo
quase sem consciência, o meu corpo pulsando rígido, o pensamento 'isso é um jogo ... este
é um jogo ..." parece pulsar também.
Sua língua está na minha boca novamente quando ele faz uma coisa girando e piscando
com o dedo médio e eu quase tenho que mordê-lo. Só que ele puxa para trás pouco antes
de acontecer e pressiona seus lábios contra a minha garganta. Minha cabeça se enche com
um aroma fresco azul, o cheiro de seu xampu que ainda persiste em seus cachos.
Ele me leva de novo, e de novo, então lentamente me deixa para baixo, colocando todo o
meu sexo com a mão como se para acalmá-lo. Nós estamos em silêncio, ofegantes, a
nossa respiração correspondendo
É um jogo. Tem que ser. Eu realmente não sei por que ele está jogando, mas eu estou
com ele, passo a passo no estratagema, por estratagema. Mesmo que seja, basicamente,
apenas um monte de movimentos sexual.
Os cinéfilos no salão devem ter ido agora. A costa está livre, mas ainda estamos aqui. Eu
sinto uma mudança no nosso abraço. O que era feroz, frenético, animal quase há um
momento de repente se tornou infinitamente mais macio. Mão de Daniel continua na curva
levemente em torno de minha boceta, mas há um sentimento de carinho e proteção em
seu toque agora. É como se ele estivesse valorizando o centro feminino só para o seu
prazer. Seus lábios estão muito macios contra o meu pescoço. Não há palavras entre nós,
mas seu hálito quente e a maneira como ele fuça o nariz contra o meu cabelo falam mais

do que eloquente.
'Você é surpreendente", ele murmura, finalmente, recuando um pouco, em seguida,
mergulha para baixo para suavizar a minha saia cuidadosamente de volta no lugar. Antes
que eu possa pará-lo, ele pressiona um beijo na frente da minha saia, bem em cima do
meu sexo. Que me espanta mais do que qualquer um dos orgasmos.
Quando ele se endireita novamente, ele deixa um leve beijo em meus lábios, em seguida,
puxa para trás, olhando para os meus olhos. Seus próprios estão ainda escuros, estranhos,
confusos, complexos. Seu rosto trabalha por um momento como se estivesse à procura de
palavras. "Você está bem?", Pergunta ele, acariciando minha bochecha e meu queixo com o
polegar. É como se ele estivesse procurando por algo, a resposta a uma pergunta que ele
nem sequer entendeu. E nem eu Então ele ofega e o momento pouco estranho se foi
novamente antes que eu mesma tivesse tempo de tentar enquadrar uma resposta.
"Eu tenho que ir, Gwendolynne. Eu tenho uma vídeo - conferência com alguns historiadores
americanos em um Tudors projeto, em seguida, um papel para me preparar." Sua voz é
crua, genuinamente arrependida, mas já posso senti-lo criando uma distância entre nós.
Segundos atrás, estávamos mais perto e mais em sintonia do que eu já estive com
alguém na minha vida, mas ele está em modo de sair agora. Mesmo assim, quando eu
balanço para a frente e o beijo novamente, sua ereção ainda esfrega contra a minha
barriga.
"Você não pode entrar por um minuto?"
Tola! Tola! Tola!
Não implore, Gwen, sua idiota! Este é um caso, lembre-se disso, nada mais. Não vá com
tudo sobre largando sobre o homem. Se ele for Nemesis, ele ainda é um manipulador
cínico, não importa o quanto ele pode parecer terno.
Para meu horror absoluto, sinto bordas de lágrimas nos meus olhos. É o orgasmo, a
liberação. Eu não estou chorando como um bebê para o que eu não posso ter. Pelo menos
eu espero que eu não esteja.
Daniel pega uma lágrima em seu polegar e olha para mim, perplexo. Em seguida, ele
acaricia o rosto de novo, com suavidade total, e me puxa para ele, me segurando em seus
braços.
'Dane-se", ele murmura, me segurando apertado. "Vou fazer o vídeo em outro momento."
Sua vibração na ponta dos dedos em toda a minha pele. "Acadêmica sangrenta."
Ele me puxa contra seu corpo, me acalmando, acalmando-me. Ele ainda tem uma ereção,
mas é como se ele não notasse. Seu abraço é requintado, mas eu sei que não posso ficar
com ele. Quando ele pega seu celular, eu esquivo longe de seu abraço e digo: "Está tudo
bem. Vá para a sua coisa conferência. Eu estou bem. E eu sinto muito por ser uma fraca.
"
'Você tem certeza? Você está absolutamente certa? Eu não gosto de deixar você, você
sabe disso, não é? "
"Eu estou bem", eu reitero, e, com um encolher de ombros, ele parece acreditar em mim.
Deus, eu sou uma mentirosa.
"OK, então. Se você tem certeza." Sua voz parece convencida, mas seus olhos estão
cautelosos. Ele me leva pela mão e me conduz para fora da alcova e volta em torno do
canto para o hall aberto, rompendo o círculo de cristal da nossa intimidade.
Segurando-me pelos braços, ele olha nos meus olhos, todo sério e sensível e racional.
'Olha, amanhã, talvez possamos fazer planos para fazer algo um pouco mais normal.
Como sugeri antes. O que acha disso? "

Eu dou de ombros. Estou começando a achar que é difícil saber o que fazer com o querido
Professor Hottie. Sua identidade muda e se transforma, às vezes fundindo com Nemesis,
às vezes não. Ele é um híbrido insondável e eu não tenho certeza de como lidar com ele.
'Muito chato? "Ele levanta uma sobrancelha, sua provocação na boca.
"Não, não em tudo. Chato é bom. Menos assustador. "
Ele abre a boca para concordar ou discordar disso, mas de repente o motorista do táxi
buzina e nós dois pulamos. Estou surpresa que ele não buzinou antes, mas talvez ele tenha
e eu estava muito fora dela ou subindo muito alto na estratosfera para ouvi-lo.
'Olha, eu vou te ver na biblioteca amanhã. " A buzina toca novamente. "Ou talvez eu possa
buscá- la?"
"Não, está tudo bem, eu vou vê-lo lá. Eu gosto da minha viagem de ônibus pela manhã
para entrar no "trabalho" de modo. "
'OK, muito bem. Vejo você amanhã. " Ele se curva, dá-me um beijo na bochecha, então se
vira e vai inteligentemente à porta. Quando ele chega lá, ele se vira e dá uma piscadela e
diz “Divirta-se esta noite com Nemesis!'
Então, por apenas um segundo, ele parece mais grave. Como se quase a ponto de dizer
mais, ele morde o lábio e me dá uma onda pequena.
Então, antes que eu possa gritar de volta que eu não poderia sequer me preocupar em ligar
meu computador, ele abri a porta, ele está fora, e ele se foi.
"Que porcaria!"
Em desgosto eu levanto da minha poltrona, marcho para a cozinha e jogo meu jantar
congelado 'requentado numa bandeja " para a caixa de lixo. Estas refeições são
preguiçosas como um prazer culpado de minas como uma regra, mas esta noite a única
coisa que eu estou sentindo é gosto de nada.
Estou inquieta, nervosa, tensa. Se eu não tivesse tido todos aqueles orgasmos mais cedo,
lá embaixo na alcova de esfregões, eu poderia jurar que a frustração era meu problema.
Talvez eu ainda precise gozar - mais uma vez, mais, que seja. Minha mente é um
turbilhão de pensamentos e variáveis e coisas que me perturbam, um monte deles para
fazer com Daniel e Nemesis e um pouco sobre o meu ex e o dinheiro da casa.
Eu olho para o meu laptop, sentada na mesa, desafiando-me. Se Daniel está ocupado esta
noite, não haverá Nemesis para jogar. E se existe, não é ele ... e eu quero que seja ele. Eu
acho que ... Eu? Volta e voltas e voltas lá vamos nós!
Bem, foda-se, homem misterioso, porque você está tão estragado com questões como
esta.
Eu preciso de um pouco de ar. Enfio meus pés em meu tênis, pego uma jaqueta de algodão
e minha mochila e em alguns minutos eu estou fora da porta da frente, indo para a noite,
macia suave para um passeio. Eu preciso gastar um pouco de energia, alguma tensão,
algumas calorias, e uma caminhada rápida parece que a terapia cabeça compensação
perfeita.
Especialmente se eu pegar algum peixe e batatas fritas no caminho para casa.
Uma ou duas horas mais tarde, eu estou de volta. E minha cabeça ainda não está clara. Na
verdade eu estou mais confusa do que eu estava quando eu saí.
No início, tudo correu como planejado. Em vez de um casual passeio, eu decidi tomar uma
estimulante 30 minutos de yomp para o centro da cidade e depois ter uma troca em torno
da praça. Este é o esforço do Município de regeneração urbana e o desenvolvimento do que
eles ridiculamente chamam de "cultura do café", uma praça aberta que beira o canal,
cercado por bares e cafés e uma variedade de lojas de boutique de moda que estão

abertas à noite. Não é Paris ou Milão, mas não está se saindo tão mal, e me sinto
bastante cosmopolita, sentada em um banco comendo batatas fritas e bebendo um Presse
Citron, enquanto eu observava as fontes e os rituais de acasalamento dos habitantes da
Praça.
Depois de um tempo, porém, a novidade passou, e eu comecei a me sentir um pouco
inquieta. É o tipo de lugar que você realmente precisa para visitar com amigos, ou ter um
par com você para desfrutar corretamente. Eu comecei a fantasiar sentada ali com Daniel,
que está sendo admirado e invejado por meu companheiro, famoso bonito.
Eu comecei a pensar como seria bom ter sido beijada no caminho como um monte de
casais ao redor da praça estavam se beijando.
Apenas beijando. Nada mais do que isso. Não tateando e acariciando e mostrando um outro
impertinente pedaço de nós.
Qual é o problema comigo? Ele me disse sua oferta, e eu pensei que eu a tivesse
aceitado. Em vez disso eu estou ansiando por mais ... Para romance? Para ...?
Os pensamentos eram assustadores e de repente a praça não era a distração que eu
esperava que fosse. Eu decido pegar o ônibus para casa, em vez de andar, com rapidez.
Tomando um atalho erupção por um beco para chegar na estação de ônibus, aconteceu
uma cena que poderia facilmente ter vindo da minha própria vida agora.
Em uma entrada emparedada - alta, mal iluminada pelo brilho de uma rua de luz mais à
frente, um casal foi fodendo. Bem ali. Contra a parede. Indo para o outro como um par de
cães no cio transando, e gemendo e balançando contra a alvenaria.
Ela era loira e bonita. Ele era grande. Um grande homem em um casaco escuro, calças e
shorts boxer empurrados para baixo e apenas um pouco da coxa, forte peluda à mostra na
parte de trás. Ele a estava segurando pelos seus quadris, levantou-se a ele, sua pélvis vai
resistente como uma britadeira quando ela arranha para ele, segurando-se para a querida
vida, a cabeça jogada para trás contra a parede enquanto ele enterra o rosto em seu
pescoço como um vampiro.
Perdidos em sua paixão, eles não me vêm. Para eles, eu estava em outro planeta, apesar
de eu existir em um universo que eles entenderiam. O reino do sexo louco e fazer coisas
malucas no calor do momento.
Eu não podia ir embora. Eu tive que assistir, meus próprios quadris de repente doendo e
doendo.
A menina era vocal, gemia e ofegava e exortava-o, enquanto ele acentuava suas estocadas
com uma série de baixos, grunhidos felizes. Quando eles torcem um pouco de lado,
lutando por uma penetração mais profunda, eu tenho uma visão melhor dele, de seu perfil.
E parece que eu o conheço.
Eu ainda acho que pode ter sido alucinação, mas eu podia jurar que o garanhão tesão no
beco era Robert Stone, o diretor Borough das Finanças. Eu o vi na biblioteca, muitas vezes,
a passos largos para participar de reuniões no nosso auditório, e ele sempre provoca uma
onda de atenção feminina. Ele é encorpado e grisalho e de meia-idade, mas ele é apenas
um daqueles homens que você sabe que é um animal entre os lençóis. E embecos
também, aparentemente. Porque muito em breve sua namorada soltou um grito, os olhos
enrolados e ela gozou.
Senti-me como um ladrão, cometendo roubo sexual de emoções clandestinas, mas eu
ainda não conseguia tirar meus olhos de seus corpos espasmódicos. Obriguei-me a recuar,
mas assim que eu fiz o grande, bonito, escuro homem olhou em volta e pareceu me ver
nas sombras ... e piscado. Eu corri.

Então agora eu estou em casa de novo, e não mais resolvida do que eu estava antes. De
qualquer maneira, eu estou mais abalada e confusa do que nunca. Daniel? Nemesis? Um?
Ou dois? E com qualquer um deles eu queria estar no beco? Oh inferno.
Eu olho através do meu guarda-roupa e coloco para fora minhas roupas para amanhã.
Ignorando o laptop. Eu me dispo e lavo e limpo os dentes e hidrato o meu rosto para a
cama. Ignorando o laptop. Eu viro minha pequena televisão no quarto e começo confortável
para assistir um pouco de televisão tarde da noite. Ignorando o laptop.
"Droga!"
Eu ligo a lâmpada de cabeceira, para alcançar a unidade de alimentação, ficha ambas as
extremidades, e ligar o laptop.
No começo eu resisto atirando-me o mensageiro instantâneo, e filho me estou verificando
minha ronda habitual de notícias, sites de cinema, quadrinhos, Wikipedia, Amazon. Mas
depois de apenas poucos minutos eu carrego IM, na esperança de que vai brotar na vida
com alguma comunicação desesperadamente sexy de Nemesis. Mas não, seu avatar fica
esmaecido. nenhum sinal de vida. Sem falar de sexo rude e sem fôlego.
Em alguns aspectos, porém, que é importante. Daniel hoje está ocupado. Ele tem seu vídeo
- conferência e seu papel para trabalhar. Portanto, este deve ser um carrapato no 'Sim,
Daniel é Nemesis' caixa. Mas eu ainda estou pensando se eu quero que eles sejam a
mesma pessoa. Eu quero confiar em Daniel. Eu quero ficar perto dele. Eu quero ... bem, eu
quero algo real com ele. Mas isso é realmente uma coisa sadia e desejável se ele também
é um pervertido, desonesto perseguidor que joga jogos de sexo torcidos de trás da
proteção de uma máscara?
Aquela cena no beco apenas agitou tudo de novo. Anseios que estão fervendo meu sangue
constantemente. Eu sinto como se eu tivesse uma febre ligeira e ainda posso ouvir a bela
loira gemendo e suspirando.
E eu posso ver que ainda vejo a piscadela do homem grande e escuro que só poderia ser o
Borough Diretor de Finanças.
"Bastardo!" Arremesso o insulto a uma espécie de amálgama vaga de Daniel, Nemesis e
Stone Robert, e enfio meu laptop de lado na cama. Alguns visualização de fim de noite
sem sentido podem me distrair. É uma esperança vã, mas eu rolo para o meu lado e tento
mergulhar em um programa. Eu estou no meu segundo segmento da Polícia, Câmera,
Ação! e, na verdade, rindo das palhaçadas de um motorista bêbado que magnificamente
não faz um teste de sobriedade quando o laptop ao meu lado vai 'bong Bing!
Nemesis quer conversar.

Cap. 7 - Conto de um Homem Aleatório
É como se eu estivesse em um elevador com o cabo cortado. Realidade cai na escuridão
quando eu arrasto o laptop sob os meus joelhos e abo a janela de bate-papo.
NEMESIS: Então, você tem alguma coisa para me contar?
Ah, direto aos negócios, hein? Não gentilezas. Não caminhando suavemente ao redor. Meu
coração bate no meu peito. Minha mente se enche com uma imagem de Daniel.
LIBRARYGIRL: sim.
Eu vejo um sorriso triunfante, tão tipicamente masculino. Sim, você só me ama a cair em
linha e a derramar todos os sujos pequenos detalhes, não é? Mesmo que você saiba que
tudo já, eu sei que você faz.
De repente, eu quero misturar as coisas, surpreendê-lo, saia do campo da esquerda com
algo que ele não sabe aproximadamente.
NEMESIS: Esplêndido! Minha Gwendolynne, esplêndido negrito ... Eu sabia que podia confiar
em você. Por favor, vá em frente.
Submissa insolente! Ele está tão convencido de que ele me controla!
Eu sorrio, e recupero o meu centro, quando algo da irrealidade clica de volta para um lugar
mais real. Eu posso jogar com ele no seu próprio jogo. Posso igualar a ele. Não há nada a
temer ... eu o conheço.
LIBRARYGIRL: Eu fui para uma caminhada nesta tarde. E vi um homem e uma mulher em
um beco, transando. Foi uma das coisas mais quentes que eu já vi na minha vida.
Sim, perdendo apenas para assistir a um belo arremesso acadêmico fora no banheiro no
térreo onde eu trabalho. Talvez eu devesse dizer sobre isso, Daniel / Nemesis? Veja o que
você pensa sobre isso, hein?
O cursor pisca. Eu quase posso ouvi-lo dizer: "Er ... o quê?
Será que ele vai aceitar a minha jogada? Tocar junto com a minha direção? Ou ser como o
meu ex- marido, e ficar chateado quando as coisas não seguem o seu caminho? Mas eu
não posso vê-lo se comportando como uma criança mimada de algum modo. Ele pode ser
desonesto, e um pervertido grande, mas ele ainda é um adulto.
Ele está tomando um tempo danado para responder, no entanto.
Mas, eventualmente, ...
NEMESIS: Sério? Bem, isso não é exatamente a história que eu estava esperando, mas soa
intrigante. Eu adoraria ouvir mais sobre seus amigos indisciplinados no beco. Por favor,
discreva. Indisciplinado? Descreva? Ah, sim, você definitivamente é Daniel ...
LIBRARYGIRL: eu saí para tomar um ar. Eu precisava limpar a minha cabeça. Eu tenho
muito em minha mente no momento.
Faça o que você decidiu ...
LIBRARYGIRL: eu decidi pegar um ônibus para casa. Eu estava correndo para a estação de
ônibus e eu peguei um som curto. Eu ouviu um som e eu os vi. Ele a tinha contra uma
parede e ele estava transando com ela. Ela tinha seus tornozelos em torno de sua volta e
as calças estavam a meio mastro. Ele estava realmente dentro dela e ela estava gemendo
e gemendo, contorcendo-se sobre e dando tão bem como ela estava ficando.
E eu estava com inveja, eu quase lhe digo. Mas eu seguro. Eu não estou lhe entregando
todos os presentes em uma placa de uma vez.

NEMESIS: Isso soa como um cenário delicioso. Você teve muita sorte, Gwendolynne. Eu
gostaria de ter estado com você lá. Talvez eu pudesse ter arrastado você para o beco ao
lado e fazer o mesmo com você. Será que você teria gostado disso?
Mas você fez, não é? Ou algo parecido? A imagem de amantes se desvanecendo no beco
em minha imaginação, substituído pelo muito mais vívido, a memória sensorial completa
de estar sobrecarregado na alcova mop por Daniel. Beijado e acariciado por aquele
estranho homem que mal conheço, trazendo ao orgasmo, sujeita a seus caprichos, mas
também suavemente valorizada. Nemesis: Gwendolynne, você está aí? Gostaria de estar
em um beco em algum lugar, me fodendo? Diabos, sim! Agora, nada mais.
LIBRARYGIRL: Sim ...
NEMESIS: Se eu mandasse você, para me encontrar em algum lugar, você poderia vir? Se
eu mandasse em você agora, não viria você me foder? Contra uma parede?
Se eu fizesse, o jogo estaria terminado. Estou pronta para o novo jogo?
LIBRARYGIRL: É tarde. Eu preciso me levantar para o trabalho pela manhã. Não é que eu
não queira. Tem aspectos práticos, Nemesis. Chato, mas um fato da vida.
Eu o matei. Eu estraguei tudo agora. Eu quase posso provar sua decepção no ar, através do
Wi-Fi, ao longo do ADSL. Eu sou uma garota de frango.
NEMESIS: Você está certa, minha rainha da Biblioteca. Eu estou sendo ridículo. Estou
deixando minha obsessão por você tirar o melhor de mim, e esquecendo-me de que você
tem uma vida para liderar. Talvez eu devesse deixá-lo dormir um pouco agora?
Caramba, tão grave. Tão sensível. Estou tocada por sua consideração, mas, ao contrário,
quero ridiculamente agora. Eu quero a emoção novamente, o sentimento oscilante - nabeira - da - loucura
LIBRARYGIRL: Eu não disse que não queria conversar. E de qualquer maneira, eu nunca
respondi à sua primeira pergunta.
Sobre a multa.
Momentos voltaram do passado e, só quando eu estou prestes a consultar novamente,
fluxo de palavras para a tela.
NEMESIS: Bravo, minha Gwendolynne bonita. Eu sabia que você não iria me decepcionar.
Será que você fez como eu disse? Você se mostrou para um homem?
Eu caio com alívio contra os travesseiros. Eu me sinto solta novamente. Sexy. Ainda coração de ruído surdo nervoso, mas também relaxado, como se na companhia de um
velho amigo. E ele se sente como um velho amigo, este de natureza dupla, meu camarada
tentador. Mesmo que, na verdade, eu mal o conheça em qualquer de suas formas.
LIBRARYGIRL: Sim, eu fiz. Na biblioteca. Apenas brevemente.
NEMESIS: E quem é este sujeito de sorte? Ele é digno de você? Será que ele apreciou o
presente que lhe foi dado?
Colocando seu nome real em nosso bate-papo é arriscado. É como ficar muito perto de
desmoronar o jogo novamente.
LIBRARYGIRL: Ele é apenas um homem, um homem aleatório - um par de olhos para
olhar para mim. Isto é tudo.
Há outro silêncio, longo tempo, pontuado pelo cursor piscando e os comentários sobre a
televisão. Como a tensão aumenta eu chego para o aparelho e pressiono o botão mudo.
Insanamente, eu tenho medo de perder a resposta de Nemesis se eu estiver distraída.
Nemesis: Que sorte que ele teve. Para ver a sua beleza. Para ver o seu sexo. Cada detalhe
seu. Você se exibiu para ele? Permitiu-lhe ver a flor doce de sua boceta ... as dobras
perfeitas rosadas ... seu clitóris? Ah sim, como ele teve ... a sorte de ser capaz de vê-lo.

Eu gostaria de ouvir a sua voz. Essas palavras. Elas são apenas pixels em uma tela, mas
há uma impossivelmente nuance inconfundível delas. O que é isso? Ironia? É ridículo, mas
eu tenho uma sensação fugaz de amargura de alguma forma, uma tristeza sobre isso
fraseado.
E ele continua repetindo a palavra "ver".
LIBRARYGIRL: Não se preocupe, ele só teve um flash rápido. Você sabe tanto sobre minha
boceta quanto ele sabe.
Especialmente quando você a tocou.
Eu digitar as palavras "você é Daniel?", Então as excluo. É muito cedo. Ele vai me dizer em
seu próprio bom tempo.
NEMESIS: Como você se sente? Por fazer algo tão ousado, tão impertinente? Será que isso
te excita?
Fez isso? Diabos, sim! Está me virando agora. Sexo no meu casamento foi bom, mas
muito seguro e comum.
Nem um pouco como tudo isto.
LIBRARYGIRL: sim. Sim, excita-me.
Ele quer que eu elabore, isso é óbvio, mas ele é bem cruel e terei que perguntar se ele
quer mais detalhes. Eu posso senti-lo sorrindo, onde quer que esteja, mas eu não vejo seu
rosto neste momento, apenas o fantasma de um par de belos lábios curvando e o brilho de
dentes brancos. Deus, isso é tão estranho! É quase como se Daniel e Nemesis estivessem
se separando novamente, e o menor sussurro de dúvida censurasse minhas conclusões.
NEMESIS: E você fez alguma coisa sobre isso? Você provocou este homem aleatoriamente
e lhe pediu para foder e aliviar sua frustração? Ou você se esgueirou para um lugar
secreto e atender a si mesma?
Ah ha, nada a ver!
Eu quase digito isso, mas, por um momento, estou tremendo muito dura. Esta é uma
dança estranha. Um jogo de gato e rato. Eu deveria falar, clarear a demanda, exigir a sua
identidade. Mas eu sei que eu não vou. Estou impedida de fazer isso, e meu instinto me
diz que ele está vinculado a mesma inibição. A escravidão da mente fere todos nós, sem
que percebamos. Eu nunca fui assim antes. Eu nunca imaginei tal briga sensual e
intelectual. Mas agora é tão essencial como a respiração.
LIBRARYGIRL: Não, eu não fiz. Eu não fiz nenhuma dessas coisas.
Uma pausa.
LIBRARYGIRL: Embora eu quisesse, qualquer uma delas. Ou ambas!
Agora espero que ele esteja sem fôlego. Ou algo assim. De qualquer maneira, ele leva um
minuto para absorver o que eu disse e, como o carrapato segundo, a necessidade de
"assistir a mim mesma" agora cresce e cresce.
NEMESIS: O quê? Sem autorização minha deliciosa Gwendolynne? Isso é uma vergonha.
Uma bela mulher como você nunca deve ser deixada em falta. Você não deve negar a si
mesma, nunca.
É a sua vez de fazer uma pausa e me deixar em suspense.
NEMESIS: A menos, é claro, se eu dissesse para você se negar a si mesma.
LIBRARYGIRL: Eu nunca disse que eu não gozei.
Sim, faça o que você tem que fazer, Sr. - ou devo dizer Professor - Conheça - tudo!
O cursor pisca e pisca, e eu considero minhas opções. Devo fazer uma xícara de chá?
Devo aumentar o som na Câmera de Polícia, Ação? Devo escorregar minha mão no fundo
do meu pijama e assistir a mim mesma? Seria como se estivesse roubando um prazer

secreto certamente sob nariz cibernético desconhecido de Nemesis, e espancá-lo em seu
próprio jogo. No entanto, tenho a sensação de que mais feéricos ele ficaria se eu me
tocasse. Ele tinha acabado de me conhecer. Apesar disso, eu estou puxando minha cintura
com cordão quando as palavras começam a fluir na caixa de chat novamente.
NEMESIS: Caro Senhora, tu és a mulher mais tentadora e desobediente, minha
Gwendolynne. Você realmente parece gostar de me deixar perplexo e de me provocar.
Panela, chaleira, chaleira pote,!
NEMESIS: Eu espero que você me dê franqueza total e que você me iluda e engane
também. Eu realmente devo puni-la com outra multa. Ou talvez nós devêssemos elevar o
nosso jogo para o próximo nível?
LIBRARYGIRL: O que seria isso?
Ele pode ouvir meu coração batendo?
Nemesis: No próximo nível nos encontramos, e eu realmente a puno.
Oh, meu Deus. Isso é o que eu quero, eu acho. Mas eu também não quero. Eu tenho medo
do novo jogo, e ainda estou começando a ficar frustrada com o subterfúgio. Contrariedade
Meu companheiro está começando a passar para mim e não acho que nenhum de nós
realmente saiba o que queremos agora.
Mas fantasias de punição empurram minha mão desafiando entre as minhas pernas. Eu
vou ter o meu prazer agora, e aperto-a! Eu gemo quando eu descubro que estou nadando
em umidade.
Visões de Daniel em cima de mim, vestido de preto e com suas características meio
encobertas por uma máscara de couro, contorcem-me contra a cama com meu laptop
balançando nos joelhos. Eu continuo esperando Nemesis deliberadamente enquanto eu
dedilho o meu clitóris. Os dois personagens se fundem em minha mente agora,
independentemente da realidade. Nemesis tem o belo rosto de Daniel quando ele paira
sobre mim como um príncipe de ameaça sensual.
Meu clitóris está tão sensível, eu mal posso suportar tocá-lo, mas ainda assim eu continuo
me esforçando - punindo a mim mesma - implacavelmente indo e voltando e voltas e
voltas. Eu continuo esperando que pela pergunta 'Gwendolynne, o que você está fazendo?
"Especialmente quando eu tiroo broto minúsculo de carne entre os meus dedos e o e puxo
suavemente. Eu passo do limite. Balanço sobre a fenda. De pé, metaforicamente, na ponta
dos meus dedos no topo do salto de esqui. E então, surpreendentemente, eu puxo de volta.
Por causa dele. Meus dedos estão pungentes e brilhantes com a minha excitação quando
eu aplico o teclado e começo a digitar.
LIBRARYGIRL: Quando foi que eu disse que estava indo definitivamente para dar-lhe a
franqueza total? Eu não me lembro disso.
Nemesis: Touché!
Isso é tudo? Não há palavras que mais aparecem por alguns momentos, e eu começo a
entrar em pânico. E se ele não está interessado em nada menos do que a franqueza total?
Mas, então, isso é
BS. Ele não está sendo aberto comigo, não é? Tudo isto disfarçado por trás de nomes
bobos!
Estou praticamente certa de que Daniel é Nemesis e, o que mais, eu estou disposta a
apostar que ele sabe que eu sei.
Então, o que fazermos para começar o jogo de novo? Eu posso levá-lo! Inferno, eu quero!
Não pensando muito profundamente sobre as consequências, eu começo a digitar
novamente. LIBRARYGIRL: Eu acho que eu deveria ser franca. Eu preciso confessar mais

algumas coisas.
É pregando minha mente, e que eu posso dizer, se eu não te disse?
Em qualquer de suas formas.
NEMESIS: Isso é melhor. Agora estamos chegando a algum lugar. Você disse que veio
depois que se mostrou a este homem aleatório a sua boceta. Diga-me mais detalhes.
Quero saber tudo o que aconteceu. Não segure nada.
Bem, acho que ele vai gostar de uma perspectiva diferente desta vez. E talvez eu vou
enganá-lo? Isso vai adicionar mais tempero.
LIBRARYGIRL: Quando eu lhe mostrei minha boceta, ele ficou animado. Ele ficou todo duro
em sua calça jeans e eu pensei, vendo como ele tinha visto a minha, que eu queria ver o
seu.
NEMESIS: Parece justo.
LIBRARYGIRL: Então eu meio que saltei para ele e ele abriu o zíper e saiu para fora.
NEMESIS: Você quer dizer que você soltou as calças deste homem aleatório que você mal
conhece e expôs seu pênis? Sobre a terra onde tudo isso aconteceu? Não na biblioteca de
empréstimo certo? LIBRARYGIRL: Não! Claro que não. Eu não sou tão louca.
Nemesis: Onde, então? Perguntei por detalhes, lembre-se, e eu estou obtendo muito pouco
deles. Lembre-se da multa?
Como posso esquecer? Um pouco dividida não parei de pensar nisso. Imaginando a
punição. Humilhação simulada deliciosa que me faz derreter e tremer. As ministrações de
alguns desencontros e a faceta misteriosa do Professor Daniel Brewster.
LIBRARYGIRL: Há este lugar na biblioteca. No porão. É muito isolado, um segredo, um
refúgio dos bibliotecários. Perfeito para esse tipo de coisa.
NEMESIS: Que tipo de coisa?
LIBRARYGIRL: Espere, eu só estou começando.
Eu só quero tocar-me novamente, mas ele está me forçando a digitar. O bastardo, ele é o
único que merece ser punido. Por um momento eu divago por trás da minha partição em
uma fantasia de mim em uma roupa de couro. Eu perdi um pouco de peso e eu olho
incrivelmente - e ele está ajoelhado diante de mim. Eu o vejo como uma forma idealizada
do sexo masculino, um arquétipo do músculo liso e pele brilhante, mas seu cabelo é
escuro e selvagem, cabelo de Daniel. Eu não vejo o rosto como ele tem os lábios
pressionados a minha bota brilhante polida.
Meus dedos flutuam sobre o teclado, e eu quase começo a descrever o homem subjugado,
então eu me lembro o que eu deveria estar falando sobre Nemesis.
LIBRARYGIRL: Ele era lindo e grande e eu o chupei. Ele encheu minha boca e ele era
salgado e fino e delicioso. Eu chupei até que ele veio e eu engoli o sêmen. Ele era
delicioso.
NEMESIS: Você quer dizer que você praticou sexo oral com esse estranho, esse homem
aleatório? LIBRARYGIRL: Ele não é um estranho. Eu o conheço um pouco. Eu gosto dele.
Na verdade, ele é apenas o tipo de homem que eu daria um boquete de qualquer maneira.
Parece-me que provo o sabor de Daniel novamente, e é misturado com um aroma de
excitação sexual primário que cantarola sobre a rede telefônica, atirando em bits ou bytes
por segundo de Nemesis para mim. É como se eu pudesse sentir a energia e sangue que
está endurecendo seu pênis. Estou em espiral para baixo em um mundo escuro e melado,
e ele está ao meu lado. Sorrindo. Eu sorrio de volta, observando o pulso cursor como um
batimento cardíaco ou o pulsar do meu clitóris. NEMESIS: Então, quantas vezes você
administrou boquetes para homens que você gosta, então? Uma vez? Duas vezes? Três

vezes por semana? Como você faz? Destacam-nas na biblioteca de empréstimo, em
seguida, chama-os para este seu refúgio e chupa seus pênis? Você está começando a soar
como um pouco de uma vadia para mim, Gwendolynne, uma prostituta mesmo. Parece-me
que você é uma mulher de apetites selvagens e tem muito pouco controle sobre eles.
Eu balanço meus quadris contra o colchão. Ele está certo. Eu posso sentir minha própria
excitação, agarrando-se aos meus dedos e partilhando entre as minhas coxas. Meus
apetites são selvagens, mas é ele que os está provocando com essa intensidade.
Por causa dele, eu me sinto como se eu tivesse renascido, ou derramasse uma pele. Eu
me sinto totalmente diferente. Antes, eu era quieta. Eu vivia em segurança. Eu estava
feliz, mas de uma forma suave e serena. Agora estou em todo o lugar e eu gosto, eu
gosto disso. Não, eu cruelmente adoro!
E eu amo ser descrita como uma vadia antiquada e uma prostituta.
LIBRARYGIRL: Bem, eu não tenho a chance de dar boquetes tão frequentemente quanto eu
gostaria. É por isso que eu aproveitei a chance com o meu amigo aleatório. Era uma
oportunidade perfeita. Eu não posso fazer com você, então eu pensei que eu fizesse com
ele no seu lugar.
Não há palavras que aparecem, mas eu ouço o riso masculino alegre na minha cabeça. Eu
tenho cócegas, eu sei, e ainda de repente eu me sinto um pouco melancólica. Eu queria,
como eu queria que ele estivesse aqui na cama ao meu lado, para que eu pudesse
empurrá-lo de lado, rolar para ele e poderíamos fazer amor. Talvez eu pudesse lhe dar
outra explosão de boquete, pelo menos para começar. Então, depois disso, eu gostaria de
empurrá-lo de costas e subir montada nele, tomando o controle da situação e dele.
NEMESIS: Você vai ter sua chance, minha querida. Não se preocupe. Terei todo o prazer de
sua boca que eu quero Gwendolynne, bonita. E, mais cedo ou mais tarde, marque minhas
palavras. Traga-o, homem macho! Eu posso levá-lo! Eu me sinto como pulando e socando
o ar, mas eu resolvo gritar 'Sim!' para o meu quarto vazio.
LIBRARYGIRL: É um fato?
Faço uma pausa, e deixo em suspense, em seguida, bato-lhe numa investida ousada.
LIBRARYGIRL: Talvez você já tenha tido?
Longo silêncio. Silêncio, longo tempo. Oh maldição, eu estraguei tudo.
NEMESIS: Eu acho que você está cansada, minha querida. Você está falando em enigmas.
Talvez eu devesse deixá-la dormir agora?
Meu coração dispara novamente. Ele não negou e ele não está confirmado. Devo pressionálo?
Não. Ainda não. Ainda não.
LIBRARYGIRL: Eu estou bem. Eu não estou cansada. Na verdade, eu estou com tesão.
Você não pode encerrar com uma garota desta forma, então decidir que já teve o
suficiente.
Mais uma vez, o fantasma repica de riso, e o fantasma de um sorriso muito bonito. Eu
sinto uma admissão tácita.
Ele sabe que eu sei, e que eu sei que ele sabe que eu sei. Quero abraçar-me e rir e rolar
sobre a cama. Mas mais do que isso, eu quero gozar - e ele sabe disso também.
NEMESIS: Você é muito impertinente e para a frente, Gwendolynne. Eu pensei que estava
no comando aqui. Se eu mimá-la e jogar um pouco mais à noite, haverá uma maior multa.
Eu poderia ter de obrigá-la a dar o próximo passo e arriscar um jogo maior.
Você sabe que eu quero, Nemesis, não é?
Suas palavras e os padrões de pixels parecem transmitir em meu clitóris como a

eletricidade. Apenas com o pensamento do jogo maior, esse nível mais alto, uma maior
participação, faz minha cabeça se sentir leve, como se fosse um enchimento de espuma.
Mostrei meu sexo esta tarde a um homem numa estranha relação. O que mais eu posso
ser obrigada a fazer? Ousadia? Arriscar? Eu estou entrando em uma gaiola de veludo do
pecado.
LIBRARYGIRL: Faça o seu pior. Eu posso levá-lo. Vamos jogar.
NEMESIS: Empurre dois dedos dentro de si mesma. Trabalhá-los dentro e fora como se eu
estivesse em cima de você e empurrando para dentro de você. Faça isso por cinco
minutos. Não digite. Apenas um dedo - fodendo.
LIBRARYGIRL: OK.
NEMESIS: Você pode me imaginar quando você faz isso? Faça-se uma imagem de mim em
sua mente, ou escolha um rosto conhecido e finja que sou eu?
Sodomita astuto.
LIBRARYGIRL: Eu posso controlar isso. Vou usar o meu homem aleatório. Ele é muito
bonito. NEMESIS: Bem, faça-o então, e seja rápido, ou eu vou fazer você usar três dedos.
LIBRARYGIRL: Tudo bem, tudo bem.
Eu não posso esperar por sua resposta. Eu jogo o laptop de lado, com pouca atenção para
seus componentes frágeis, e a chave do cobre longe dos meus quadris. Pijama girado em
torno de minhas coxas quando eu o empurro para baixo e torço para a minha volta, ao
mesmo tempo, esfrego minha bunda nua no colchão para eu gozar.
O teto é uma tela para minhas fantasias quando eu aperto minha mão entre as minhas
coxas, procurando o portal do meu sexo. Eu sou um pântano fervendo de calor e umidade.
Dois dedos deslizam como se mergulhassem em manteiga. Devo tentar um terceiro? Devo
antecipar-me a ele?É mais difícil do que eu esperava. Três é muito. Mas eu respiro fundo,
engolindo o ar, e me levando para outro lugar ... o porão biblioteca ... e eu estou em cima
da mesa, que está sendo montada por Daniel. Meus três dedos tornam-se o seu pênis
magnífico e escorrego dentro para a direita sendo violada por ele é uma prova
deslumbrante. Estou lanceada, devastada, aberta e esticada. Eu sei que sou eu, realmente,
mas de alguma forma, também é ele, enorme e deslumbrante.
Eu juro que um dia eu vou fazer esse sonho se tornar realidade.
Pernas jogadas amplas entre os papéis e documentos preciosos, insubstituíveis, eu me
contorcendo e me contorcendo como um macaco. Eu sou uma bagunça, uma bagunça, saia
todas juntas, uma calcinha tornozelo rodada, branco anteriormente nítido de uma blusa
rasgada e sutiã puxado torto. Daniel / Nemesis está em cima de mim, empurrando duro,
sua própria roupa igualmente em desalinho. Eu estou agarrando seu traseiro nu quando
empurra e faz pressões, as minhas mãos sob as caudas de sua camisa preta de algodão.
Seus jeans escuros são empurradas até o meio de suas coxas.
Como eu trabalho sozinha, giro para baixo, mais profundo e mais profundo em minha
imaginação. Daniel está me segurando num braço forte, enquanto ele está acariciando
meus seios praticamente com a mão livre. Ele belisca e torce meus mamilos e estou
adorando, amando-o. É o sexo mais cru e mais desconfortável que eu já tive, mas ainda
toca meu coração e move a minha alma.
Ah, eu quero você, professor Hottie. Ah, como eu quero você.
Batendo em mim mesma como isso só leva ao inevitável. Um desempenho como este não
pode ser mantido por muito tempo. Convulsionando meu corpo eu grito de prazer, que vem
brutalmente. Minha respiração está dura pesada como se eu tivesse acabado de correr
uma maratona. A poucos metros da janela de chat aguarda em silêncio vazio. Então, como

se eu já o chamasse, as palavras aparecem novamente.
NEMESIS: Então, Gwendolynne, você já fez isso? Você já fez o que eu pedi?
Eu me lanço de pé, enxugando os dedos na capa de edredão.Que puta que eu sou. Que
diabo é que a caixa de tecidos ao lado da cama? Eu realmente estou ficando desprezível.
Sentindo-me como se eu tivesse sido colocada por uma calandra para trás, eu alcanço o
laptop e mal tenho a energia para puxá-lo para mim. Meus braços estão tão fracos quanto
uma boneca de pano, e eu só quero ficar aqui um pouco ofegante mais um tempo, mas de
pulso as palavras de Nemesis como se queimasse permanentemente na tela.
LIBRARYGIRL: sim.
É tudo que eu posso controlar.
NEMESIS: Sim? É tudo que você pode falar? Quero detalhes, menina-moça, detalhes! Eu
quero glorioso Technicolor e terminologia precisa, ou vai haver outra multa para você, e
desta vez será um grande problema.
Porcos gananciosos! Sempre fazendo suas demandas e emitindo ameaças. Eu o vejo sorrir
enquanto ele brinca e me incita. E eu sorrio de volta. Eu quero jogar mais, mas eu estou
cansada, estou tão cansada.
LIBRARYGIRL: Você já me esgotou. Estou exausta. Vou levar a multa.
Seu grito de triunfo parece cantar ao longo dos quilômetros de telefonia e através do Wi-Fi
gratuito. Isto é exatamente o que ele queria, e agora ele é o único que vai estar
fantasiando quando ele levar a si mesmo na mão.
Imaginando-me a fazer com ele aquele ato ultrajante erótico para que ele goze.
Nemesis: Vai ser um maior. Eu vou pedir um monte de você, minha querida. Um grande
salto no tempo presente. Batidas do meu coração com a energia e, apesar da letargia em
meu corpo, eu começo a me sentir excitada novamente.
LIBRARYGIRL: Traga-o.
E ele faz, como ele faz ... Mas tudo que eu posso pensar é a palavra 'querido'.

Cap. 8 - Um grande salto
Eu não posso esperar para contar ao Professor Hottie sobre isso! Eu quero ver seu rosto
quando eu lhe falar sobre a próxima multa. Eu quero ver o sorriso escondido, a
cumplicidade secreta em seus olhos. Eu quero ver até onde eu posso provocar isso antes
dele nos dar e admitir que eu ganhei. Porque é definitivamente uma competição agora.
Para ver até onde podemos ir, e quem vai ceder primeiro.
Será que ele vai dizer, 'Tudo bem! Eu lhe dou! Eu sou Nemesis! "Ou será que eu digo,
'Admita! Apenas admita isso! Você é Nemesis! '
Ainda há a menor noção, atrás de outra dessas partes, de que eu esteja errada totalmente
e ele não seja Nemesis. E que eu realmente estou jogando o jogo mais perigoso com uma
torcida muito a sério e individual pervertido. Mas bem no meu coração, onde a
racionalidade é um visitante mais frequente, eu sei, eu apenas sei que Daniel Brewster é o
meu Nemesis. Ou Nemesis é o meu Daniel. Ou o que quer que seja.
De qualquer maneira, estou determinada que ele vai desistir primeiro.
Eu já tirei todas as paradas na biblioteca hoje, e devo admitir que o olhar que eu tenho de
tecnólogo Greg, Clarkey e até mesmo o Sr. Johnson o Bibliotecário Borough tem sido
inestimável. Como a cobertura de um bolo emocionante.
Eu fui com a minha fantasia de Bibliotecária 19 anos cinquenta Nympho novamente. A
blusa justa, a saia slim, as meias. Mais uma vez, lamento que eu não posso usar salto
alto no Departamento de Empréstimos e outras áreas públicas. Os pisos foram refeitos
recentemente e estiletes são estritamente proibidos.
Eu fiz uma coisa um pouco diferente com o meu cabelo hoje. É uma trança muito solta,
assimétrica de novo, mas com muitos desses tentáculos autoconscientes sedutores à
direita para o lado do meu rosto.
Eu realmente acho que este olhar escritório - sexo - bomba combina comigo, e é
definitivamente a trabalhar. Não mais lastimando em roupas largas para mim. A partir de
agora vou remontar aos dias em que era OK para que a abundância de curvas. Inferno,
Monroe foi um plus size para os padrões estúpidos de hoje, e ela tinha crescido rastejante
homens de joelhos para adorá-la.
Parte de mim quer que Daniel se ajoelhe também. Sim, é verdade. Mas um monte de mim
mantém com essas outras fantasias perturbadoras e calcinha - umedecida sobre mim
rastejando para ele - e muito, muito mais. A máscara de couro e às vezes até mesmo um
par de botas altas e couro preto de caçador parecem descobrir um pouco.
A caixa de sugestões não produzem letras azuis hoje. Decepcionante, é certo, mas eu me
consolo de que mudamos para modos mais interativos de comunicação agora. Nemesis
ainda me deu o número do celular, que eu tenho que chamar quando eu fizer a minha
multa. Embora, quando isso vai ser, eu não sei.
É um desafio louco, ele está colocando, este assim chamado salto quântico.
Ele quer que eu provoque outro dos meus "homens aleatórios" em um bar. Ele diz que pode
- ou não pode - me ver de longe, no disfarce, enquanto eu pego um macho com tesão Eu
nunca pôs os olhos sobre antes de sexo anônimo. Eu me pergunto se ele está lendo um
desses blogs notórios de garotas?
Sorrindo, eu olho para fora através da biblioteca. Nós só está aberta a um curto espaço de

tempo, mas alguns dos frequentadores estão já à deriva em torno das prateleiras ou se
estabelecendo com os papéis. O que pensariam se soubessem o que sua Miss Price
familiar é? Talvez alguns deles suspeitem? Não são apenas as sobrancelhas dos membros
de pessoal que dispararam novamente esta manhã. Um dos caras desempregados está
roubando olhares dissimulados para mim por cima do Sol e o pano chato local.
Para o meu show de prostituta, Nemesis diz que tenho que escolher o hotel, e eu tenho
uma ideia sagaz de que ele vai esperar. Acho que eu deveria obrigá-lo, mas que seria
divertido para chocar A luz do dia viva fora dele sugerindo um mergulho na escória velha
como o Cavalo e Jockey ou os braços dos pedreiros e mestres '.
Falando de Nemesis, onde está o principal suspeito esta manhã? Consegui arrancar um
minuto para roubar até buracos no cubículo do Professor Hottie antes de abrir o tempo,
para ver se ele entrou pela porta traseira.
Mas não há sinal dele. O que, por si só, não é incomum. Ele é um visitante homenageado
aqui, e ele não tem que bater ponto. Ele não tem sequer que vir todos os dias. Embora eu
tenha pensado que era uma vez incentivo picante para além do Arquivo Livesey e seus
documentos insubstituíveis.
A ideia de não vê-lo tem um extraordinário efeito sobre mim. Eu sempre acreditei que era
apenas uma figura de linguagem quando alguém descrevia o coração apertado, mas eu juro
que meu sul despencou com a ideia de não ver seu rosto adorável hoje.
Adorável? O que há de errado comigo? Eu já caí para ele, que não seja apenas imaginandoo algo alarmante e querendo jogar jogos de sexo dementes com ele? São sentimentos lá
mais finos a espreita da luxúria? Agora que é deliberadamente estúpido.
Essa implicação alarmante envia o dia em uma recessão, mas eu tento não mostrar isso
para o meu público. Eu fixo um sorriso no meu rosto e me lanço em conselhos para
leitores com entusiasmo quase maníaco, indo a milha extra ou vários ensaios para todo
mundo que mesmo inquérito o mais tímido. Na hora do intervalo eu corro no térreo, mas
está tudo na escuridão, e eu volto para a luz ainda carregando um vazio do abandono do
porão dentro de mim.
Eu só tenho que tirar da minha mente homens com bocas bonitas, dedos mágicos, o
pensamento perfeitamente demoníaco e processos e imaginações torcidos. Não ouso
permitir que minhas reflexões rebeldes desçamr os muito, muitos caminhos perigosos.
Ele só quer uma aventura temporária. E é isso que Nemesis também quer. Oh, esta é
mais asneira que uma coisa muito, muito ferrada! Mas, ainda assim, estou ansiosa para
que seja hora do almoço para que eu possa andar de baixo deslocando violentamente
novamente e verificando se ele está lá. Só quando eu estou prestes a sair do serviço, e
abandonar toda esperança, ele chega. Através da porta de entrada e com uma mulher! E
ela é linda ... Eles param apenas no interior do vestíbulo, e ela olha para os seus olhos,
esta visão, o seu próprio cheio de preocupação concurso quando ela lhe dá um tapinha no
braço, e diz algo tranquilo e solícito, inclinando-se para ele.
Com chumbo derretido no meu intestino, eu quero arranhar-lhe os olhos. Ela é mais velha
do que eu, e mais velha do que ele.
Quarenta anos, mas brilhante e em horário nobre com ele. O cabelo dela é caro, com alta
e luzes, e ela está vestindo essa roupa linda que grita 'designer'. Ela não deve ser do tipo
de Daniel, mas ele volta a olhar apaixonado com um encolher de ombros e um toque de
seus lábios que é estranhamente íntimo. Agora eu quero arranhar seus olhos para fora
também.
Eu gostaria de ouvir o que eles estão dizendo, mas a partir de sua linguagem corporal que

eu posso fazer que ela parece estar preocupada com ele e tentando argumentar com ele
sobre alguma coisa, e ele está fazendo o 'homem' coisa, encolhendo-se mesmo quando ele
tira os óculos por um momento e esfrega os olhos e as costas de sua cabeça cacheada
escuro.
Há um pouco mais deste lado para o outro, então ela se inclina e beija suavemente sua
bochecha. Este depósitos de um toque de batom rosa suave em sua pele, e em outro
gesto possessivo ela o limpa.
Quando ela desaparece, Daniel olha em direção da minha mesa, mas, assim quando ele
começa a se aproximar, uma esganiçada voz bastante preocupada para um lado de mim
pergunta: "Por favor, você pode me ajudar?"
Eu quero gritar: "Não! Foda-se! É a minha pausa para o jantar, mas eu viro e sorrio. É uma
jovem e muito assediado procurando - mulher com uma criança em um carrinho de bebé,
e ela parece à beira das lágrimas. Hesitante, ela descreve um projeto de escola dela ao
garoto mais velho que está fazendo, o que deve ser concluído até amanhã. Nem todos têm
a internet, no entanto, ao que parece, e ela encontrou seu caminho para a biblioteca
pública, pela primeira vez em sua vida, procurando recursos. Dez minutos mais tarde, e
com um deskful de livros dos quatro cantos do crédito, ela está emocionada e
comoventemente grata. Mesmo seu carrinho de bebê parece ter acalmado, sentindo a
elevação súbita no seu espírito de mãe. Seus agradecimentos são efusivos e, apesar de
toda a minha preocupação, atrás da divisória, a cerca de Daniel, eu também me sinto
melhor. Há um consolo e uma satisfação em chegar a essência do meu trabalho, em vez
de passar por um monte de movimentos burocráticos. Eu a incentivo a voltar a qualquer
momento e pedir para mim.
Essa sensação de bem-estar profissional missionário rapidamente se dissipa, porém,
quando eu penso na Srta. Designer terno - e - luzes e seu direito divino de beijar Daniel em
público. Como não é uma das falhas perenes da biblioteca e não há ninguém para me
aliviar nesta hora do almoço, eu fecho a mesa, vou até a área de pessoal, bato o meu
cartão através do relógio de ponto e fujo através da escada para o porão.
Nada como um pouco de confronto para liberar a tensão crescente. Bem, eu posso pensar
em coisas melhores ... e ei, talvez eu vá buscá-las, se eu não comprar uma briga em seu
lugar.
Meu coração salta como uma bola de borracha quando desço os degraus, a uma velocidade
imprudente. Se Velho Johnson passasse agora eu levaria uma reprimenda, com certeza.
Mas quem se importa? Eu simplesmente tenho que descobrir quem é aquela mulher.
Eu sei que meu ciúme é ridículo. Professor Hottie e eu não somos um casal. Nós nem
sequer tivemos sexo em conjunto, adequadamente. Um pouco de mexidas e um boquete
não constituem uma relação estável.
Aventura temporária, lembra? Embora a mulher no saguão agora não parecesse temporária
ou atiçada assim.
Eu abrando. Eu preciso me acalmar. É apenas um jogo.
Ele não está em seu cubículo. Livros e documentos estão espalhados como de costume,
com o laptop brilhando suavemente para o lado. Outro dos seus jogos de estratégia está
funcionando, eu aviso. Será que ele nunca realmente faz qualquer trabalho aqui em baixo?
Seu casaco de tweed está estendido sobre as costas da cadeira. Eu me pergunto se ele
escorregou para o banheiro e eu estou abalada nos meus flatties pela memória do que eu
vi da última vez quando eu o segui lá. Assim elegante. Tão bonito. Então, do sexo
masculino.

Um pequeno som quebra meus devaneios luxuriosos. Isso foi um gemido? Isso certamente
soa como uma de mim. É ele está lá de novo?
Eu encho junto à extremidade do porão, onde alguns móveis curtidos velhos estão
armazenados, de mais cedo vezes e uma experiência de biblioteca mais calma. Naquela
época, a biblioteca tinha uma elegante sala de leitura com sofás de couro estofados para
passar nobreza para sentar e ler cópias de The Times lá. Estes veneráveis assentos estão
perdendo o seu recheio hoje em dia, mas eu descubro Daniel estendido completo num
deles, o seu braço jogado em seu rosto, cobrindo os olhos. Seu outro braço pende, quase
escovando o chão, óculos pendendo de seus dedos. Ele parece um cruzamento entre um
arcanjo decaído e um poeta vitoriano com seu rosto em absinto e láudano. "Você está
bem?"
Ao som da minha voz, ele atira de pé, então pega em sua cabeça novamente.
"Sim ... tipo de".
"Mentiroso!"
Seus olhos parecem dois poços escuros sombrios, canto mal iluminado do porão, e ele
está obviamente com dor. Esta é a segunda vez que eu o pego aqui não exatamente no
auge brilhante de saúde.
Ele balança as pernas para o chão, fazendo um espaço para mim no sofá. Eu me sento,
mas ele está fazendo um pouco de uma coisa de substituir os óculos, e ainda não me olha
diretamente. Como a mulher elegante antes, eu coloco a mão em seu braço. Sua carne
está quente e febril através do algodão azul-escuro de sua camisa.
"O que é isso? Algo está errado. "
"Só uma dor de cabeça. Não é nada. Não se preocupe. "
Sua voz soa artificial, crua.
"Você parece tê-las muito. Você já foi a um médico?
Ele quadrados seus ombros e senta-se em linha reta, e agora ele me olha, o brilho
voltando a ele.
"Eu só estou trabalhando duro. Não é nada." Ele coloca a mão sobre a minha, a sua luz
dedos, movendo-se ligeiramente. "Como você está?"
Em bits agora, porque ele me tocou. Esses mesmos dedos me levaram à loucura ontem à
noite, e seus movimentos delicados já me põem no meio do caminho novamente. Num
piscar de olhos, eu capoto do mundo do trabalho da biblioteca e de seus orçamentos
limitados e mutuários ansiosos e entro na panela de pressão do reino de Nemesis e suas
lúdicas sexuais e jogos mentais.
Aqui, eu posso dizer tudo. Fazer tudo. Quero tudo.
"Você realmente quer saber? '
"Claro. Eu sou seu amigo, não é? '
Algum amigo ... Eu olho para as mãos, e as imagino em mim. Então, parece-me ver seus
dedos segurando uma caneta, ou dançando em chaves. Está na ponta da língua para exigir
a verdade, mas em vez disso, simplesmente digo, 'OK, então, eu vou te dizer como eu me
sinto. Eu sinto tesão!' Suas sobrancelhas atiram-se para cima, mas ele sorri. "Não, sou
amigável o suficiente para você? " "Bem, isso é uma forma de levar a mente de um
homem fora de sua dor de cabeça." Ele bordas mais perto, e eu tomo uma batida de sua
colônia deliciosa. É amadeirada e picante, de igual sensualidade exótica. Lá em baixo,
sinto-me vibrar em resposta. 'Você ... er ... quer fazer algo sobre isso?' Seus escuros e
grossos cílios vibram para baixo. Ampliados pelas lentes de seus óculos, eles se parecem
com os fãs de veludo preto na luz baixa. "Puramente no interesse da amizade, é claro. E

ele lhe daria algo a dizer sobre Nemesis ".
"Nemesis Porra!"
Eu rio, uma vez que amanhece em mim eu estou quase certo de que estou prestes a fazer
exatamente isso. Ele ri muito, e eu sei que estou alucinando porque me parece que eu vejo
um brilho lascivo saltando fora de seus dentes brancos mesmo.
"De fato", ele concorda, inclinando levemente a cabeça. Será que ele piscou, então? Ele
poderia ter feito. É muito possível.
Na verdade, na verdade. Ele é tão tentador, tão delicioso, e há uma qualidade nele que me
faz sentir potente. Ele pode ter a vantagem na maioria das vezes, mas agora ele ainda
parece um pouco atrasado em torno das bordas e vulnerável. Eu enfrento a onda, fazendoo começar um pouco, em seguida, pego-o pela parte de trás do pescoço para trazer seu
rosto para o meu beijo. No último minuto, ele arranca os óculos e joga-os fora através do
espaço confinado ao redor do sofá achatado. Eu ouço o toque macio deles desembarcando
no carpete antigo fino. Espero que não esteja quebrado, mas a preocupação é como uma
cócega menor de um milhão de quilômetros de distância. Eu amo a sensação dos cachos
de Daniel em meus dedos e do calor úmido de sua boca em minha língua invasora. Eu amo
a maneira como ele faz "Mmm ..." e parece engolir a própria respiração da minha vida.
Seu ato de cumprimento é apenas isso, um ato. Mesmo quando eu estou beijando ele, suas
mãos inteligentes estão no trabalho.
As caudas de minha blusa estão fora de minha cintura antes de eu saber, e as pontas dos
dedos quentes buscam deslizando sobre as minhas costas para a captura do meu sutiã.
Ele vira - abre com destreza suspeita e da sensação da roupa de correr livre contra a
minha pele é estranha, mas também franzina e excitante. Ele compõe o fator da
fragilidade ao deslizar sua mão ao redor, empurrando- me um dos copos e dando meu
peito um aperto, áspero exigente.
No mesmo instante a sua língua pica para a frente, subjugando a minha, possuindo minha
boca com muito maior garantia de que eu já tive.
Eu grito em silêncio e contorço meus quadris quando ele aperta meu mamilo. A dor é
pequena, mas aguda, e perfura meu coração e minha alma. Como diabos ele sabe que iria
me ligar? Eu nem sabia disso.
Ele faz isso de novo, não é difícil, mas com autoridade, e eu sinto a adrenalina quente de
excitação em minha calcinha.
De repente, eu quero estar nua lá embaixo. Eu quero sua mão novamente, tocando,
explorando, dando prazer. Eu quero os seus dedos dentro de mim, talvez não um nem três,
mas certamente dois, empurrando, empurrando, empurrando e preparando-me para a
entrada de seu pênis.
Descendo enquanto ele ainda está jogando com o meu peito, eu lanço a minha saia,
puxando-a para cima, expondo os meus suspensórios e meia - tops. Eu puxo com ambas
as mãos, ficando o pano fora do caminho, juntando-as em minha cintura, e então eu
começo puxando a minha calcinha. Daniel abandona meu peito quando ele sente o que eu
estou fazendo, e ajuda. Entre nós, arrastamos minha calcinha tiramos os meus sapatos, e
então eu estou parcialmente nua da minha empacotada saia para o topo das minhas coxas.
Meus olhos se abrem, e eu descobro que os de Daniel estão fechados, os cílios celestes
deitados na parte superior de suas maçãs do rosto. Ele está saboreando-me na escuridão,
empregando toque apenas como ele pega as rendas e elásticos da minha cinta - liga, em
seguida, desliza os dedos ao longo de um suspensório para o escuro grosso vergão da
minha meia. Umas lâminas ponta do dedo sob o nylon, delicadamente acariciando, a unha

com força contra a pele macia nua que por tanto tempo só senti com o meu próprio toque
quando eu me lavava ... e às vezes me dava prazer.
Por cerca de um minuto ele só perde tempo em torno de minha meia - top, me
provocando. Ele está tão perto do meu centro, mas ele vai ficar longe dele de propósito. Eu
posso me sentir escorrendo e fluindo, meu mel acumulando na rachada de couro debaixo
do meu fundo. Meu sexo está inchado, caras e bocas, gritando silenciosamente para
contato.
Eu perco a minha paciência, pego a mão dele e jogo entre as minhas pernas. Eu tive o
suficiente desta indecisão, e o som baixo de apreciação que Daniel respira em minha boca
diz que ele não é avesso a minha tomada de iniciativa.
Imediatamente ele assume a perfeita configuração na mão, delicadamente colocando na
minha boceta, o dedo médio magistralmente surgindo entre os lábios de meu sexo e
truncatura em meu clitóris. Ele pressiona duro, tão duro quanto ele me beliscou e, quase
como eu registro, a outra mão está dentro do meu sutiã tocando novamente e
delicadamente torcendo meu mamilo dolorido. Puxão torção, impressão, esfregão. Puxão
torção, imprensa, esfregar.
Tremula minha vagina e aperta e eu quase mordo a língua de Daniel quando eu gozo. Fico
feliz que ele tem o domínio da minha boca, porque sem ela eu estaria gritando - e, apesar
de estarmos aqui nas entranhas abandonadas da biblioteca, alguém seria obrigado a me
ouvir.
Ele trabalha comigo através do meu clímax certo. Ele é implacável. Eu idiota e balanço e
aperto e fluo, executando para ele. Mas por dentro eu estou planejando vingança. Ele
comanda a minha paixão agora, mas em breve eu vou possuir a dele.
Ainda vibrando, eu fujo, definir minhas mãos contra o peito e o empurro de volta contra o
sofá. 'Camisinha? Você tem camisinha?' Eu rosno, movendo-me sobre ele com pouca
graça, mas um monte de fôlego de determinação.
"Sim", ele suspira de volta para mim, e, quando suas mãos foram desalojadas do meu
corpo, ele raspa o bolso de trás da calça jeans e tira um pacote de folha de familiares de
pequeno porte.
Agora, não é conveniente?
Seus olhos abertos por um momento, e ele me dá um sorriso pouco irônico e um rolo de
seus ombros.
Você diabo, você estava planejando isso o tempo todo! Eu quero sacudi-lo, repreendê-lo,
dizer-lhe que ele é um arrogante, bastardo, presunçoso de um pervertido manipulador. Mas
eu não faço, principalmente porque eu quero foder ele.
Fixando-o com um olhar severo, adverto-o que ele quase perde porque ele se inclina para
trás e fecha os olhos de novo, eu ataco a fivela do cinto, então seu botão de calça jeans,
então elas voam. Surpreendentemente, ele não está usando nenhuma cueca. Mais
suposição arrogante de que ele estava indo para obter o seu fim hoje. Devo dizer-lhe que
ele tem um nervo, mas eu estou muito abismada com a visão gloriosa de seu pênis,
subindo como uma lança rosada entre as asas escuras da calça jeans.
Eu estou quase desmaiando de antecipação. Eu quero ele. Eu quero ele dentro de mim. Eu
quero ter sexo com historiador famoso de televisão e todo - redonda inteligente diabo
Professor Daniel Brewster. E eu quero agora.
"Dê-me isso!'' Eu pego o preservativo e abro o pacote. O interior é liso e contraceptivo
sedoso, mas nem de longe tão sedoso como a cabeça do pênis de Daniel. Fluido claro
prata está se infiltrando a partir do pouco que olhei lá, sua excitação tão ansiosa e

reveladora quanto a minha.
Foi um tempo desde que eu coloquei uma camisinha em um homem, mas é uma daquelas
habilidades que você nunca esquece, porque vem com o privilégio de lidar com a rigidez
deliciosa de um homem. Eu consigo alcançar nosso objetivo sem desastre, mas o calor em
sua carne poderosa é enervante. Como é a beleza de seu rosto agoniado quando eu o
revisto.
Finalmente, ele está pronto. Vestido com a borracha e ainda mais duro e maior do que
antes, se isso é possível. Minha boceta palpita e ronrona em antecipação.
Agora, como vamos administrar isso? Eu tenho um forte desejo de estar no topo. Eu
preciso me impor.
Chutando meus sapatos, eu subo montada, de joelhos sobre o couro com as minhas coxas
escarranchando nele. O antigo sofá range ameaçadoramente quando eu ajusto a minha
posição, segurando a parte de trás, quase empurrando meus semi - libertados seios em
seu rosto. Minhas coxas se sentem como se elas estivessem rangendo também, com o
esforço de me segurar acima dele.
Então eu chego para baixo, seguro seu pênis e o guio em mim.
Minha descida parece ter um longo, longo tempo. Há um universo de diferença entre olhar
para um grande pênis e tê-lo dentro de mim, e só agora, quando está acontecendo, eu
realmente apreendo o requinte das distinções. Ele sente enorme em comprimento e
perímetros, e ele bate a minha respiração fora de mim. Eu suspiro para o ar, ainda
descendente e ainda em expansão para acomodá-lo.
Finalmente estou em repouso, paralisada por esse dente, quente e doce de carne. Eu
preciso ter um momento para absorver o fato.
Eu me curvo sobre ele, respirando profundamente e desfruto da sensação de estar cheia
dele. O sentimento é intenso, quase solene, inesperadamente emocional. Meus olhos se
enchem de lágrimas estranhas, irracionais. Apenas uma aventura?
Oh querido, eu estou em apuros.
Meu sutiã desprendeu das lâminas contra os meus seios quando eu passo. Estabelecendose ainda mais, e deixando um pouco suspiro, eu tiro a minha blusa, puxando-a
furiosamente os punhos ainda presos até que os botões voam. Uma vez que isso está
fora, eu arremesso, então o sigo com meu sutiã. Agora estou nua da cintura para cima, e
cheia até a borda com o pênis lindo do homem que eu tenho um sentimento horrível que
eu caí de amor. Estou em apuros.
Fico feliz que os olhos de Daniel ainda estão fechados, porque se ele os abrisse a
iluminação de emergência neste porão é fraca. As lágrimas ainda estão nos meus olhos e
eu estou certa que o amor é impossível na minha face. Suas mãos resolvem subir as
curvas arredondadas dos quadris e na parte inferior e a ternura de seu abraço é mais
desolador do que nunca. Peço a Deus que seja apenas a paixão, ou ele vai ser o inferno de
todos os infernos quando a nossa aventura coisa do tipo é longa. Eu olho para o seu rosto,
sua bela, face, famosa desonesta, e minha tristeza sexual transmuta chocantemente em
raiva. Ah, sim, essa brincadeira não significa quase tanto para ele quanto para mim. Ele
deve ter um grande número de tietes. E já que estamos no assunto de mulheres do
professor, apenas quem era aquela elegante, visão sofisticada, ele estava conversando no
lobby? "Quem era aquela mulher? '
Eu não posso acreditar que eu acabei de falar. O que há de errado comigo? Eu estou me
afogando na mais suntuosa sensação, mas ainda meu cérebro estúpido zeloso quer
estragar as coisas.

Olhos de Daniel abrem, e por um momento eles estão sem foco e confusos. Ele pisca
como se ele não estivesse completamente certo que ele está vendo - mas eu vejo
vermelho. Talvez ele esteja mesmo fantasiando sobre ela? "Você sabe, aquela com o terno
que você estava beijando no lobby. " Ele franze a testa, ainda franzindo os olhos, então,
parece se concentrar. Deixando escapar um suspiro exagerado, ele me aperta duro em
volta da cintura, dólares de seus quadris e atola-me ainda com mais firmeza em sua
ereção.
Deixo escapar um gemido e me sinto como se o vapor estivesse saindo dos meus ouvidos.
Meu corpo é esticado em torno dele, a tensão puxando duro no meu clitóris. Eu esqueço
que qualquer outra mulher na Terra ainda existe. Há apenas eu sentada em Daniel, cheia
de seu pênis. Ele me empurra de novo e me puxa para baixo, e não é apenas o sofá
decrépito que range e geme.
"Aquela mulher ..." Sua voz é baixa e emocionante, seu aperto ainda duro. "Essa mulher é
minha prima Annie, e ela é a co - proprietária do Hotel Waverley. É por isso que eu fico
lá." Consolidando o aperto com uma mão, ele gira o pulso e desliza seu outro entre nossos
corpos, encontrando meu clitóris e sacudindo-o.
Minha boceta ondula ao seu redor e vejo estrelas, meu próprios olhos fecham. Ele filmes
de mim novamente e eu começo a gozar, ainda confusa, ainda irritada.
"Satisfeita?", Ele rosna e, tendo meu clitóris perfeitamente entre o indicador e o polegar,
ele aperta. Quando ele dá um tapa na minha bunda, estou satisfeita ... e eu gozo. Abafo os
gritos na minha garganta, mas na última hora eu seguro meu punho na minha boca. Ondas
e ondas de prazer irradiam do meu clitóris onde ele o agarra, segurando delicadamente
mesmo que eu esteja empurrando e me contorcendo em todo o lugar.
Ele dá um tapa em mim novamente e meus orgasmo surtam. Eu a metade preta. Eu caio
para a frente e por alguns minutos eu apenas me agacho sobre ele, envolto contra seu
corpo, o coração pesado, meu sexo todo elétrico com tremores.
Seus braços dobram em torno de mim, me segurando, requintadamente suave e macios
onde antes ele foi dominador.
É como se eu tivesse sido lançada para o espaço e agora estou flutuando suavemente no
meu paraquedas.
Sexo nunca foi assim antes. Talvez eu nunca tivesse tido relações sexuais antes, apenas
alguns pálidos e ineficazes simulações disso?
Eventualmente, eu lanço uma respiração profunda. Toquei baixo novamente. E a questão
mais premente eu tenho que lidar agora é a ereção feroz que ainda está quente e dura
dentro de mim. Como na terra pode ser isso? Será que o homem tem poderes sobrehumanos? Meu ex ou mesmo qualquer dos meus namorados anteriores teriam acabado há
muito tempo. Nenhuma maneira poderiam ter resistido como uma emocionante montaria,
porque com certeza ele deve ter sido tão agitado para ele como foi para mim. E ainda aqui
está ele, como uma rocha dentro de mim, mas um ambiente aconchegante, rock cheio de
sangue que pulsa com a força de sua vida.
Eu endireito um pouco, e olho para ele. O diabo! Seu sorriso é uma imagem. Há a ternura,
eu não estou enganada - mas brilhando que é uma presunção irritante masculina. A 'olhe
para mim ... olhe para o meu poder de resistência ... você nunca vai me bater" expressão
que me faz querer fazer exatamente isso: vencê-lo.
Eu quero dominá-lo em tiroteio dentro de mim, meu escravo indefeso.
Enfio de volta em seu peito, me preparando, ajustando minha posição. Então eu levanto e
bato de novo, levando-o mais profundo. Minha boceta pisca perigosamente novamente,

outro orgasmo apenas um toque de distância, mas eu tenho a satisfação de ver os olhos
de Daniel abertos. E quando eu o faço novamente ele solta uma maldição que é mais
apropriada para um marinheiro mercante que um acadêmico muito educado e sofisticado.
"Shhh!" Eu lhe ordeno, inclinando-me um pouco para a frente novamente e cobrindo a boca
com a mão.
Então eu o monto, eu realmente o monto, levantando-se e batendo em cima dele de novo e
de novo. Dentro de segundos eu vou, em um encore, repentina e violenta, mas eu trabalho
com ele, meu corpo se movendo em auto enquanto minha mente navega entre as estrelas.
E ele ainda resiste a mim, o bastardo.
Já chega. Eu acocoro, agacho-me muito dura para ele e aperto meu sexo brilhante ao redor
de seu pênis.
Ele me faz ver as estrelas de novo, mas eu cerro os dentes e o aperto e trabalho com ele
como eu nunca agarrei e trabalhei um homem antes.
Suas mãos seguram meus quadris, cavando na carne também, muito abundante lá, e eu
sinto as pontas de suas unhas ameaçando a minha pele. Porra, ele ainda está escondendo
de mim! Seu belo rosto é uma máscara de tensão e teimosia, a linha do queixo duro como
ferro, os dentes cerrados. Demônio isso!
Ainda apertada sobre ele, eu me levanto e bato de novo. Duas coisas acontecem
simultaneamente. Não, três coisas.
Não, na verdade, quatro ...
Daniel rosna outro juramento de marítimo. Ele vem, seus quadris batendo loucamente.
Gozo mais uma vez, o prazer arrancando-me quase como se fosse dor.
E o sofá antigo finalmente sucumbe à punição que infligimos nele e desmorona sob nós
com um estrondo todo-poderoso.

Cap. 9 - Podemos acabar com isso
Há um momento de silêncio, atordoado totalmente, então eu estalo os olhos abertos e olho
para Daniel. Eles estão mais brilhantes e mais felizes do que eu já vi, cheio de alegria e
claro, apesar da ausência de seus óculos. Nós dois começamos a tremer, e o riso parece
ganhar força como uma bola gigante circulante que persegue Indiana Jones. Assim como
eu estou a ponto de explodir em gritos de alegria, um outro som congela-nos tanto para o
silêncio.
"Quem está aí? O que está acontecendo? '
É o Sr. Johnson, o bibliotecário Borough, e, mesmo que ele ainda parecesse estar na
extremidade do porão, que soa terrivelmente como se ele estivesse vindo em nossa
direção.
Em um borrão de movimento, separo, pegando o nosso equipamento como Forças
Especiais que reagem a uma emboscada. Agindo puramente por instinto, eu agarro a mão
de Daniel e o arrasto para a esquina das pilhas em um pequeno esconderijo que eu sei a
partir de horas de tédio que passei entre as estantes aqui. É o que eu tenho, por vezes, a
leitura escapada para alguns minutos de pornografia astuto.
Passos impassíveis se aproximam.
'Tem alguém aí?' Repete o bibliotecária confuso, obviamente, confrontando o sofá
completamente exausto.
Está escuro em nosso pequeno nicho. Há uma parede de luz nas proximidades, mas não é,
e eu e Daniel estamos reunidos juntos ao lado de um caixote e uma pilha de jornais
velhos. Como o senhor Johnson investiga, exasperado, a nossa histeria temporariamente
suprimida começa a borbulhar de novo, e ambos Daniel e eu tenho que bater palmas mais
nossos rostos e batalha heroicamente contra deixá-lo fora. Eu não posso começar a
imaginar o que acontecerá se o meu chefe nos encontrasse, a mim seminua e a Daniel
ainda com seu pênis deflacionado saindo da frente da calça jeans. Nós não podemos rir,
porque o menor ruído levaria a descoberta.
Depois do que parece ser um exame polegada por polegada prolongada do sofá, mas na
realidade é, provavelmente, apenas um olhar superficial, o Sr. Johnson faz outra harrumph
pouco de perplexidade e depois vai embora, movendo-se rapidamente entre as pilhas.
Quando ouvimos a porta do outro lado do porão abrir, tanto o Daniel quanto eu soltamos
nossas respirações então em colapso em alegria incontida. Isso leva vários minutos, como
cambalear de escondendo arrumando-nos e de se lidar com a evidência incriminatória de
preservativos usados e faltando botões na blusa. Eventualmente, nós dois estamos mais
ou menos decentes e de volta à mesa de trabalho de Daniel, mas nenhum de nós pode
parar de sorrir e sair em risos e agora novamente.
"Isso foi uma loucura. Muito louco." Eu arregaço as mangas para esconder a falta de
botões no meu punho. Parece bastante elegante e ainda mais cinquenta ... Talvez eu defina
uma tendência entre os funcionários? "Eu sempre imaginei que aqui podia haver encontros
impertinentes ao longo dos anos, mas eu nunca pensei que eu seria uma delas. "
"Isso foi incrível, Gwendolynne." Daniel me dá um sorriso por trás de seus óculos recémrestaurados, mas há um toque de seriedade sobre ele também. Já fomos longe demais?
Foi muito intenso? Estourando para fora das barreiras de nosso acordo de aventura? "Você

foi incrível ... Eu sinto como se você tivesse apenas limpou o chão comigo. Mas em um
bom caminho. "
Estou prestes a concordar quando de repente eu começo a tremer em reação. Em estado
de choque. E não é porque acabei de fazer algo que poderia facilmente ter me custado
meu emprego. Não, é o que eu sinto. O que eu tenho tão estupidamente embora e deixar
acontecer para mim. Mesmo que isso seja ridículo, agora estou quase certa de que eu me
apaixonei por Daniel Brewster e eu quero muito mais do que apenas uma coisa sangrenta
aventura do tipo com ele.
'O que há de errado?'
Eu olho para cima, e percebe que eu estive em uma fuga por um momento. Daniel está
olhando para mim, com a testa bem ampla dobrada em uma carranca. Ele tem um belo
cacho que eu quero alcançar e tocar e girar em torno de meu dedo, e o pensamento de
fazer isso, em familiaridade concurso, me acalma, mesmo que não devesse. Eu quase
faço, mas antes que eu possa alcançá-lo ele pega a minha mão, apertando-a suavemente,
e eu não preciso. O calor de seus dedos é tão calmante e reconfortante.
"Eu estava pensando que tinha um muito perto chamado lá. Foi realmente muita loucura
fazer sexo em um lugar onde qualquer um da equipe podia ter nos descoberto a qualquer
momento. "
Boca de Daniel torce de uma maneira que não é bem um sorriso. Ele olha perplexo, mas
ao mesmo tempo ele está obviamente, ainda tentando ser solidário.
"Sinto muito. A culpa foi minha. Eu não deveria ter sido tão imprudente. Eu coloquei o seu
emprego em risco. Foi um erro meu." Ele faz uma pausa, e seu rosto se torna totalmente
sério. "Você sabe, nós podemos parar com isso, se você quiser. Basta dizer a palavra. Eu
amo essa coisa que temos. É ... bem, é muito especial. Mas eu nunca iria querer fazer a
vida difícil para você, acredite. Não de qualquer forma. '
Nós podemos parar isso ...
Por um segundo eu oscilo à beira de lágrimas novamente. Ele é sincero. Eu acredito nele
totalmente. Ele cuida de mim, mesmo que apenas dentro dos limites da nossa obsessão
presente. Mas, de repente, amanhece em mim: o que é isso que ele está sugerindo que
devemos parar? Gwendolynne e Daniel? Ou Gwendolynne e Nemesis? Ou eles sempre
foram um e a mesma coisa? 'Eu não quero parar. "
Minhas palavras pairam no ar. Eu quase posso vê-las flutuando, parecendo muito veemente
e desesperadas. Daniel me olha por detrás de seus óculos e, para meu espanto, ele parece
claramente cauteloso. Ele é inteligente e intuitivo. Aposto que ele pode me ler como um
dos livros antigos no arquivo, provavelmente muito mais facilmente, e eu poderia me
chutar. Ele não quer mais do que uma relação temporária, e deve estar escrito na minha
cara que eu quero muito mais que isto.
Seus largos frisos inteligentes da testa estão uma carranca. Ele está enquadrando sua
cláusula vá embora, só sei isso.
"Eu também não."
Por um momento, eu acho que eu estou imaginando coisas, só de ouvir o que eu quero
ouvir, então a vontade de saltar em cima da mesa e dançar quase me deixa lá em cima,
antes de eu parar. Ele quer continuar! Não ainda há uma chance! Mas antes de o meu
sorriso ficar muito pateta eu faço algo que é ainda mais louco e obcecado do que eu já fiz,
eu obtenho um controle sobre mim mesma. Não pareça muito entusiasmada, mulher,
lembre-se que isso é temporário. Apenas controle a si mesma e aprecie o que você tem
quando você tem isso.

"Bem, está tudo bem então." Eu finjo leveza e sei que ele vê através de mim, mas eu não
me importo com isso muito. "Mas eu acho que é melhor nos comportarmos aqui no futuro,
não é? ' "Absolutamente. Há uma abundância de outros lugares para uma transa legal, não
há? "
Estou prestes a perguntar onde, em seguida, pego-o pela mão e o arrasto para um deles,
quando p grande e antigorelógio de Borough Hall sinos sonoramente à distância. Com isso,
não é o mundo fora de merda e não jogar jogos loucos com Nemesis, que é também
Daniel me dizer mais uma vez. Meu relógio me diz que eu passei o meu almoço inteiro
aqui e devo estar de volta ao relógio de ponto. Imediatamente.
'Oh que merda! Eu deveria estar de volta ao trabalho! "
Eu salto para os meus pés, e Daniel salta ao meu lado.
"Mas e o almoço? Você tem que comer ... Eu estava prestes a dizer, vamos para o bar ou
um café ou um restaurante. "
A ideia é adorável, e eu tenho uma visão de flash de nós sentados em uma mesa em
algum lugar, apenas compartilhando comida e um copo de cerveja, conversando e rindo.
Nada particularmente sexy, apenas boa companhia. Proximidade.
"Bem, essa é uma oferta encantadora, professor, mas eu só passei minha hora de almoço,
er, tendo você." Seu sorriso endiabrado quase me mata. "Eu tenho que ir, realmente. Tenho
que ir. "
Ele mordisca seu lábio, então dardos de sua bolsa para laptop. De um dos bolsos laterais,
ele tira um enorme chocolate.
'Aqui. O almoço é seu. "Ele o põe ao meu lado e eu me sinto como se eu tivesse acabado
de ganhar um colar de diamante ou uma enorme loteria cheque. "E eu vou chegar e buscar
você quando terminar à hora do chá e vamos a algum lugar. OK? "
Por um momento, eu só bocejo para ele, um anjo casual com seu cabelo escuro,
desgrenhado, seu grave espetáculos e um rosto que parece ao mesmo tempo infinitamente
masculino, infinitamente doce.
Oh merda, eu tenho é tão ruim para ele.
'OK. Certo. É um encontro ou o que quer. "
Antes que eu possa fazer algo imensamente estúpido, eu lhe dou um beijinho na bochecha
relâmpago e volto e bato em retirada precipitada, embora entre as estantes altas, indo
para as escadas. Eu carrego meu chocolate como se fosse o Santo Graal, embora eu saiba
que eu ainda vou acabar zombando dele. É o melhor presente que já ganhei, mas uma
garota precisa comer.
Até a hora do lanche a barra de chocolate Snickers é uma memória doce, mas distante.
Infelizmente para a minha dieta, estou com fome de novo e a vadiagem no lobby no andar
de cima, ganhando alguns olhares curiosos de Tracey, que está de plantão a noite no Posto
de Inquérito. Eu deliberadamente fico além das portas principais e a distância conversando,
mas é chuviscando fora, então eu seria uma tola para esperar lá, mesmo pelo Professor
Hottie.
O que ele está fazendo? Meu relógio me diz que eu fui pisar de pé para pé, tentando
manter a calma, para cerca de quinze minutos. Daniel sabe que horas eu termino quando
estou trabalhando num dia normal, portanto, onde o inferno está ele?
Imediatamente, eu me sinto culpada e preocupada em partes iguais. Antes da demolição,
ele estava deitado no sofá por uma razão. Outra de suas dores de cabeça ou voltas
engraçadas ou o que eles são, eu acho. Talvez ele esteja lá agora, caído sobre a mesa de
trabalho, assolado por uma enxaqueca ou seja o que for que ele sofre.

Eu estou apenas empurrando a porta de vaivém quando a porta da biblioteca de
empréstimo principal abri e ele aparece a partir da porta para andar de baixo, como um
gênio que eu convoco da terra dos sonhos. Ele está definido para sair, capa de chuva
escura ondulando em torno dele quando ele anda, sua mochila laptop a tiracolo e sua pasta
em sua mão. O retrato perfeito do professor louco, mas sexy com seus selvagens cachos
negros, os óculos brilhando e sua parafernália do mundo acadêmico.
'Desculpe, tive que lidar com alguns e-mails no último minuto. Espero não tê-la feito
esperar muito tempo. "
Seu sorriso complexo faz com que cada segundo dos 15 minutos valessem a pena. Não há
arrependimento genuíno lá, mas também aquele brilho travesso que eu aprendi a amar
tanto, o espírito sexy de Nemesis brilhando a personalidade estudiosa fora de Daniel.
Como eu gostaria que estivéssemos de volta aquele sofá novamente. Mesmo que esteja
em pedaços no chão do porão.
'Oh merda! ", Ele rosna quando saímos juntos, seguido pelo olhar de varredura a laser de
Tracey, que estava desespera tentando chamar minha atenção quando saímos. Parece que
pelo menos uma pequena parte da minha relação "secreta" será de conhecimento comum
no curso da mudança desta noite.
"Eu não sabia que estava chovendo." Ele olha para frente e para trás ao longo da estrada.
"Onde é o lugar mais próximo para comermos? '
"Bem, há as Pescas West Side ... 'A dieta, a dieta! "É no final da estrada lá.' Eu gesticulo,
dividida entre visões de batata frita chips de ouro e o ponteiro da balança do meu
banheiro, balançando na direção errada. Mostrando pedaços de mim agora e novamente
com um homem inegavelmente bonito me fazem de repente mais consciente do meu
tamanho do que eu quase nunca nos meses desde o meu divórcio.
'Certo, as Pescas West Side. " Ele me agarra com bastante força pelo braço e me guia
através da chuva abundante.
Logo, estamos comendo.
"Isso é bom! Nós não obtê-los nada parecido no sul." Ele morde um chip com seus afiados
dentes brancos, sua imagem puro prazer simples.
"Sim, eles têm o melhor peixe e fritas do bairro. Mas isto e o chocolate, realmente parece
que você está tentando arruinar a minha figura hoje. Talvez eu devesse ter pedido uma
salada? "
Daniel faz uma pausa, estabelece o garfo e pega sua xícara de chá. Ele toma um gole e
me dá muito admoestando olhar, professoral por baixo das sobrancelhas escuras. Depois
de esperar até que a garçonete saia fora de nossas vistas, diz ele, em voz baixa, "Seu
corpo é magnífico, Gwendolynne. É sumptuoso. Soberbo. Eu amo cada centímetro dele.
Você deve ficar orgulhosa de suas curvas. Elas fazem os homens loucos. "
As palavras me fazem tremer. Elas saem tão roucas, tão intensas, tão com fome. Ele soa
como se ele quisesse me comer com tanto prazer como ele está fazendo com o seu
bacalhau e batatas fritas e sopa de ervilhas, e seus olhos piscam por trás dos óculos para
confirmar seu fervor.
É este Nemesis falando? Ou Daniel? Há realmente muito pouca diferença entre eles, e
qualquer lacuna que houve está rapidamente desaparecendo. Ele é apenas um homem,
mas, como Janus, com duas faces. Sempre me tentando e nunca me permitindo saber o
que esperar de qualquer momento. "Bem, você sabe como é ... não é só moda ser um
tamanho 16 vai em 18 desses dias.
"Nojo e bumbum! Todos os negócios desta forma não tem sentido. Os homens sempre

tem e sempre vão adorar mulheres com figuras de melado." Ele garfa até alguns chips e
mastiga-os de uma forma que parece vagamente rude. 'E você, minha querida Rainha da
Biblioteca, são a última palavra da luxuria.
E agora eu tenho a confirmação. Nemesis me chama de "Rainha da Biblioteca" também.
Daniel parece não ter notado que ele se perdeu. Embora, talvez, ele tenha ...
"Então, qual é a coisa mais recente sobre o pervertido e velho Nemesis? Qual é o seu
mais recente desafio ou multa ou o que? Você teve uma conversa ontem à noite?
Eu o olho por pouco, mas ele não quebra um milímetro. Seu rosto é sexy e interessado, e
ao mesmo tempo totalmente inocente. Ou aparentemente assim. Por um momento, sinto
um frisson de medo real no pensamento de estar envolvida com um homem que é ou
demônio torcido e desonesto ou vítima de um distúrbio de personalidade múltipla. Mas,
então, a alegria de o jogo começar de novo, e eu me pergunto o quão longe eu posso
empurrá-lo em direção a ceder e a admitir sua trapaça monstuosa.
"Sim, tivemos um bate-papo." Faço uma pausa, derramo o chá um pouco mais, dou uma
mordida no pão branco com manteiga, mastigo-o.
Daniel balança a cabeça levemente, reconhecendo minha jogada de dois podem - jogar.
"Então?" "Bem, havia algumas coisas de costume."
Sua língua desliza por entre os lábios e varreduras rapidamente sobre o inferior.
"E então ele lançou um desafio."
Olhos de Daniel alargam-se de uma forma que é digna de Sir Laurence Olivier quando eu
descrevo a multa e a garota de apanha- para - alto- um - cenário.
"Você vai fazer isso? Parece muito arriscado. "
"Não é verdade. Você disse que ia me ajudar, certo? Bem, você pode ser o apostador.
Ele sorri, e há um momento de cumplicidade perfeita passando entre nós. Uma consciência
deliciosa mútua do jogo e seus prazeres. Não há necessidade de falar sobre isso, não é
preciso reconhecê-lo ou questioná-lo. Na sua própria forma, é o mais perto do sexo. Tudo
o que temos a fazer é jogar.
'OK, eu estou pronto para isso. "
'Sério?'
Ele ri. "Claro que sim! Sério! "
Mesmo no rápido de mim, eu estremeço. O que está acontecendo debaixo daquele inócuo,
imaculada vermelho - e branco- verificado toalha de mesa? Ele está duro, imaginando
nosso próximo encontro? Tenho o pensamento de jogar torta- e apostar jogo- lhe dando
uma ereção aqui nas Pescas West Side?
"OK, então, temos de escolher um local, e uma noite e uma hora. E então eu tenho que
deixar Nemesis saber.”
Estou tentando manter a calma, manter-me organizada, mas tudo o que posso pensar é no
corpo de Daniel. Visões dele nu, e de seu pênis, todo duro e rosado, todo excitado através
do meu cérebro, enroscando com a minha concentração. "Eu não estou certo de que quero
que Nemesis esteja lá para me espionar, ou apenas se quero que diga a ele sobre isso
depois. Ele parece se divertir com a incerteza. "
Cabeça de Daniel aparece e os olhos apertados. "Nesse caso, você não precisa fazer nada
disso. Você pode apenas fabricar a coisa toda. "
Ele está me desafiando, claro.
"Isso é trapaça.”
"Mas você não deve nada a este homem. Ele é apenas um pervertido delirante. E ele está
manipulando você. “

Sim, não é você.
"Na verdade, eu acho que eu devo a ele." Como eu disse, ele bate-me como um rato
morto, que chute espiritual a cabeça remetendo aos filmes. "Sem ele, eu não teria ... visto
a luz." Ele tomba sua cabeça de um lado, franzindo a testa. "Gostaria apenas de ter estado
sempre querendo saber sobre sexo, e as coisas exóticas da leitura erótica e maliciosa, a
ousadia de assistir a um vídeo de vez em quando ... mas eu não teria feito isso. E eu
certamente não teria tido a coragem de brinca com com você! Então, você deve a ele
também. "
Daniel estuda o garfo, em seguida, olha para trás para mim. Seus cílios olham um
quilômetro de comprimento por trás de seus óculos.
Então, ele me dá um sorriso beatífico de doçura tal que eu desmaio quase no ponto. Ele
parece dizer, Bem feito! Agora você entende, o jovem Skywalker! O aluno foi finalmente
correspondido pelo professor.
"Você está certo, eu devo, não é?" Ele ri baixinho. "Bem, por isso, eu gostaria de apertar a
mão do homem."
"Talvez você tenha uma chance?" Agora eu quero fazer mais do que apertar sua mão.
Muito mais. "Então, onde vamos definir esta coisa? E sobre o seu hotel, o Waverley? Tem
um bar encantador para o trabalho. É o que eu ouvi. Eu nunca realmente estive lá. "
"Então, você em breve estará, minha querida Gwendolynne, brevemente", diz ele
duramente, chegando a acariciar minha mão, quando ele faz isso. "Agora vamos trabalhar
a logística, vamos?" Mais tarde, agora, eu estou pensando sobre o nosso plano. Bem, um
pouco. Na verdade, eu estou muito confusa, confusa e frustrada para realmente fazer
justiça. Eu também estou um pouco preocupada, e mais do que um pouco ofendida.
Daniel vai para Londres.
Para o próximo par de dias, e no fim de semana, ele vai estar de volta à metrópole, longe,
muito longe do Município e esta bibliotecária quer sexo louco e apaixonado. E ele nunca
disse nada sobre isso, não até nós terminarmos nossa refeição e eu estar profundamente
no fôlego “será que ele, que ele não quer me ver hoje à noite? " fase do nosso encontro.
Ao que ele me disse que estava indo direto para a estação ferroviária. Ele tem uma
nomeação, de algum tipo não especificado, mas que o faz franzir a testa, e ele está
visitando seus pais, que também o fez franzir a testa.
Nós nos despedimos com uma troca de números de telefone e sua promessa de me ligar.
Será que isso significa que ele vai ligar? Ou ele vai chamar como Nemesis? E
verdadeiramente a si mesmo? No momento, eu realmente não me importo. Havia algo
estranho na nossa despedida. Como se ele estivesse escondendo algo, muito mais do que
seus secretos pecadilhos sexuais.
Eu não o empurrei. Inferno, eu mal conheço o cara ainda, mesmo que eu tenha tido todo
tipo de sexo com ele.
O que é a raiz do meu desconforto, eu suponho. Como qualquer tipo de drogado, eu estou
desejando minha droga, quando não está disponível para mim. Eu mantenho meu botão no
clique do 'email de verificação'. Eu continuo a verificar se meu celular está ligado. Eu fico
me perguntando se eu deveria ter corrido de volta para a biblioteca antes que fechasse
para ver se não havia nada na caixa de sugestões para mim.
Mas não há nada para mim em qualquer lugar hoje à noite. Exceto uma garrafa de vinho
Lambrini que eu comprei em um supermercado, há algumas semanas.
Chocolates, peixe e fritas e agora mais uma noite na bebida - meus planos alimentares
saudáveis estão disparados para o inferno hoje, então eu poderia muito bem apenas deixar

tudo. Eu vou viver jejuar para os próximos dias, enquanto Daniel estiver fora. Não vai
compensar o excesso de indulgência, mas talvez salve a minha consciência um pouco.
Uma noção que me faz sorrir pela primeira vez desde que ele desapareceu na direção da
estação. Quem sou Eu brincando? Estarei comendo conforto para a Grã-Bretanha, até que
ele apareça novamente.
O vinho é fácil e doce, e não demorou muito até que eu estou levemente tonta. Eu estou
no turno da tarde amanhã na biblioteca, então eu vou ter algumas horas extras na parte da
manhã para me recuperar.
Eu me perco em um abafado flutuante erótico, enrolada debaixo das cobertas, ainda com
meu sutiã e calças como uma vagabunda total. Eu devia me levantar, tomar um banho e
me classificar de forma adequada para a cama, mas eu não posso ser incomodada para
convocar a energia. E eu não quero lavar a essência do Daniel que perdura na minha pele. É
um conforto, mas também um odor de impropriedade. Um filme de seda que cobre a
minha pele, deitada na espessura entre as minhas pernas e nos meus seios e minha
garganta, me lembrando dele.
Bastardo! Pegue o que quiser e fora demônio, você vai? Vou pegar minhas próprias costas.
Um dia desses, eu vou fazer você rastejar, Professor Hottie, eu vou fazer você ajoelhar e
implorar por apenas uma fungada de mim.
Uma vez convocada, essa ideia fica um aperto. Pego meu copo e derrubo mais um
cinturão de Lambrini.
Não resta muito agora, mas eu não preciso de mais nada. As fantasias em minha mente
são muito mais intoxicantes.
Nós estamos em um quarto de hotel. É tranquilo e luxuoso, perfumado com pot-pourri. A
decoração é à moda antiga e colorida. É o Waverley, suponho, a imagem abatida a partir
de minhas noções do que poderia ser como e uma ou duas imagens que vi em um folheto
em nossa seção de informações turísticas.
Estou reclinada sobre o edredom tradicionalmente padronizado de uma sexy cetim
vermelho pouco número de camisola, e calcinhas francesas. Tenho dez ou mesmo quinze
quilos menos. Agora há uma fantasia!
Daniel está ajoelhado diante de mim, vestindo apenas jeans preto. Seus pés estão nus e à
luz do abajur faz sua pele brilhar como o creme derramado. Seu cabelo é selvagem e um
pouco louco como se ele fosse correr os dedos por ele.
Ou talvez eu tenha? Ele não está usando seus óculos, mas eu não posso ver seus olhos,
porque sua cabeça respeitosamente está curvada.
'Dispa-se', eu mando ele, e ele levanta-se em seus pés. Quando os dedos vão para o botão
em seu jeans, ele me olha por um instante. Ele está ou tem seus contatos ou ele pode ver
normalmente de qualquer maneira neste sonho, mas seus olhos de um incêndio furioso de
desafio, mesmo que ele obedientemente me obedeça e descompacta. Como ele remexe
para fora do jeans preto, seu pênis limita-se e salta melado contra sua barriga. Ele está
extremamente ereto, suas glandes chorando fluidos, o olho um pouco distendido parece
piscar para mim.
"Toque-se," eu digo a ele quando ele sai do seu jeans.
Ele faz o que eu disse, mas seu corpo está tenso e seus músculos estão inflexíveis
quando ele mesmo suspira suavemente. Sua excitação deve ter disparado e eu o vejo
morder o lábio inferior vermelho doce de sua boca quando ele luta para dominar seu
angustiante desejo de bombar e disparar imediatamente.
Quando ele começa a tecer seus quadris, e entra em um ritmo que ele está obviamente

gostando, apesar de tudo, eu gesticulo imperiosamente.
"Não importa quanto. Tempo para atender-me.” Eu me recosto de volta para baixo na
cama e aceno a cabeça. 'Masturbe-me! Pule aqui! "
Ele fica lívido de indignação e desejo desenfreado, mas sua graça é impecável quando ele
sobe na cama, ajoelhando-se ao meu lado e descendo minhas calcinhas perfumadas
franceses. Eu sei que estão perfumadas, porque aqui no mundo real da terra cama frowsty
Eu tenho a minha mão entre minhas pernas e eu estou jogando em uma poça entre as
minhas pernas. E está perfumado. "Beije-me”, eu comando, e ele aperta o rosto em cetim
vermelho aromático, aninhando e saboreando o contato. Seus olhos fecham extasiados.
Parece-me, um deus, e ele está se divertindo muito. Ele devia estar fazendo amor comigo
e não com minha calcinha.
“Basta! Agora faça-se útil. "
Na minha fantasia eu deito como uma imperatriz, abrindo minhas coxas e exibindo-me
toda mais magra do que o normal para o corpo. Apesar de suas alegações de que ele
gosta de garotas com carne, ele parece em transe, quando ele me examina. Com um
gesto de deusa - eu aponto entre as minhas pernas e, vendo que eu estou no comando em
todos os sentidos da palavra, ele se move para dentro e eu espero que ele me lamba, ou
mesmo deslize para dentro de mim de imediato, mas de alguma forma algo no meu
cérebro está em curto-circuito e, mesmo que esta seja a minha fantasia e supostamente
sob meu controle consciente, eu perco o meu controle sobre ela.
Os olhos de Daniel brilham e ele me dá um olhar malicioso, que parece dizer, 'eu poderia
ser Nemesis'.
Lentamente, ele levanta a mão em seu rosto e estuda a ponta do seu dedo médio. Então,
indolentemente, lentamente, ele lambe a ponta do mesmo.
Ele é Nemesis agora. Em todas as fibras. Ele corre a língua ao redor de seus suaves lábios
vermelhos, em seguida, faz o mesmo lambendo os dedos. Então, olhando nos meus olhos,
ele se abaixa, trabalha o dedo habilmente pelos cachos sedosos do meu arbusto e encontra
o meu clitóris. É como se ele estivesse dizendo: 'Isso é meu. Eu o controlo. Eu te controlo
".
Estou me tocando agora, mas no piloto automático, imitando a casual, ação, insultando
manipulação de dedo fantasia Nemesis. Ele apenas circula e circula, trabalhando o broto
minúsculo de carne, esfregando-o desta forma. Não há nenhum outro contato entre nós.
Ele está de joelhos, relaxado, a mão livre descansando levemente em sua coxa quando ele
joga meu clitóris como o minúsculo leme de algum zangão prazer rádio - controlado.
Eu bato meus saltos na cama, em ambos os mundos, e arqueio-me no colchão como um
arco, minha bunda seis polegadas claramente fora dos lençóis.
"Você gosta disso, da rainha da Biblioteca, não é?", Ele parece dizer, seu sorriso estreito e
irritante. "Você é um escravo do seu clitóris, não é? À mercê de seu pulsar, pulsar, pulsar
entre suas pernas. " Quando estou no auge deste arco de tormento, ele faz esse truque
soar pouco familiar porque ele sabe que eu gosto muito.
Ele aperta o órgão minúsculo entre o indicador e o polegar, me segurando no alto por isso.
Eu lamento, em ambos os reinos, quase pronta para gozar.
"Você é uma vagabunda, Biblioteca Rainha, não é? Quando você assisti os homens da sua
mesa, o seu clitóris fica inchado e sensível, não é, quando você os imagina dando
manutenção em você? Tocando você ... lambendo você ... "
Não! Eu quero dizer. É só para você que eu fico inchada e molhada, Daniel / Nemesis, só
você.

Mas será que é? Não há outros que eu vejo passar por aquele ter agradado um pouco de
mim? Bonito Techno - Greg? O homem com os músculos de Serviços de Construção que
vieram para consertar a janela? Mesmo alto diretor, blefe de Finanças Stone, a última vez
que ele visitou a biblioteca para uma dessas reuniões de orçamento intermináveis? E a
tempo eu penso que eu o vi transando no beco ...
Sim, eu já imaginava todos os homens e, sim, eu os sinto entre as minhas pernas.
Nemesis está certo, eu sou uma vagabunda e, para os fins desta fantasia, meu clitóris me
controla.
Eu lanço minha cabeça e sacudo os quadris, preocupando-me em aumentar o meu prazer
com o polegar e o dedo, apenas o jeito que eu imagino - eu desejo, como eu queria - ele
estava fazendo. Estou tão animada, eu gemo bem alto, fazendo um barulho como um
animal.
Eu gozo e grito "Nemesis!” para a noite.

Cap. 10 - O Infame Waverley
Então é isso, o infame Waverley Hotel Grange Country?
Superficialmente, parece perfeitamente normal. Nada calmo, luxuoso e um pouco fora de
moda, em todos como um covil sinistro de deboche e perversão. Uma caminhada no lobby,
sou saudada pela visão de um grupo de pessoas lamentavelmente comuns, retas e muito
bem de salto alto, ociosidade em torno da recepção ou sentadas nas cadeiras estofadas
chiques no canto da janela, provavelmente conversando sobre como ordinária, em linha
reta e endinheirada que todas elas são.
Uma ou duas cabeças giram, fazendo-me sentir auto - consciente. Eu acertei minhas
economias para um vestido novo para esta pequena brincadeira, mas eu ainda me sinto
fora de lugar - mesmo que esse lugar pareça a Sodoma local ou a Gomorra. Mas quando
eu passo para a frente procurando com cuidado e confiança, um ou dois homens me
favorecem com olhares francamente lascivos.
Então, obviamente, minha aposta em uma mudança hábil de vestido preto disparou, um
sutiã inteligente balançado por baixo, um par de saltos altos e habilmente um coque
elegante, inteligente valeu a pena. Tchau preço Ms sensível da biblioteca, e Olá
Gwendolynne, sedutora sensual.
Eu ainda estou nervosa, embora, meus olhos deslizem, buscando o Bar gramados. E
felizmente não está, em frente ao lobby, um espaço convidativo, suavemente iluminado
alcançado através das porta duplas abertas e bastante elegante. Daniel está aqui? Será que
ele está esperando por mim? Ele disse que ia tentar. Mas, de acordo com seu texto, sua
viagem a Londres levou mais tempo do que o previsto.
Nós realmente não funcionamos como se fôssemos jogar esta noite. Estamos em algum
lugar entre a suspensão da fantasia e a realidade, em um incerto mudado. É Gwendolynne
e Daniel? Ou Gwendolynne e Nemesis? Eu não tenho certeza se qualquer um de nós
realmente se importa mais. Somos apenas duas pessoas jogando fora de nossas fantasias
uma relação temporária. Uma pessoa, provavelmente que gosta do outro, e do outro, como
uma censura boba, em amar. Mas eu não vou me preocupar e estragar a diversão.
Eu realmente gosto do visual do Bar gramados. É acolhedor e espaçoso e tem um zumbido
palpável sexy. Pessoas estão falando em tons baixos nas mesas e no bar, e lá está Sarah
Vaughan cantando com voz rouca no fundo. Quando eu entro e olho em volta, é fácil
acreditar na reputação do Waverley. Isso e o fato de ser uma mulher sozinha em um lugar
conhecido, só me deixa mais nervosa. Minha pele estremece como se todos estivessem
olhando para mim. E apesar de não estarem todos, alguns deles estão. Não há sinal de
Daniel, então, tentando não revelar o meu interior trêmulo, eu ando tão confiante quanto eu
posso para o bar, muito iluminado, muito consciente de um tipo de Açúcar na bunda
Kowalski e o balanço final, induzido por desconhecidos saltos altos. Como tenho sorte,
num estabelecimento bem frequentado, acho um banquinho livre e assento-me
elegantemente quanto eu poss. Não sei o que dizer se qualquer outra pessoa que não seja
Daniel se propuser a mim, eu foco em me preocupar com a bebida. Algo fraco para
manter meu juízo sobre mim, ou algo forte para acalmar meus nervos?
Controle-se, Gwen. Aí vem o barman. E que barman. Uma figura alta em um escuro terno
perfeito desliza para mim. Ele olha continental, um pouco óbvio, mas ainda um galã. Seu

cabelo é negro azeviche e puxado para trás em um rabo de cavalo grave, ele está usando
óculos de aros de ouro e ele tem uma deliciosa boca carnuda. Outro homem quente em
cheio. O que é isso?
'O que eu posso fazer por você?' Seu sotaque italiano baixo não faz nada para o meu
equilíbrio, mesmo que ele não seja realmente o meu tipo. Ele é muito suave e "olhe para
mim, eu sou lindo" ... e ele não é o Daniel. Mas ele ainda meche com os meus hormônios,
e quando eu não respondo imediatamente ele sugere, "Talvez um copo de Casa Branca
hoje à noite? É muito bom. "
'Sim! Isso seria maravilhoso. Obrigada. "
Ele se retira furtivamente para longe e retorna com o meu vinho. Após oferecer um brinde
em italiano, que soa vagamente sujo mas provavelmente não é, ele se retira novamente.
Eu me sinto como uma bêbado quando tomo um gole para baixo de uma só vez, mas eu
me limito a bebericar. É muito bom, um macio ainda afiada e com gosto de maçã
Frascati, mas eu realmente não estou em um estado adequado para apreciar as suas
nuances.
Onde está Daniel? Nemesis? O que quer que seja? Espio em torno o bar, tentando não
balançar no meu banquinho.
Felizmente, eu estou acostumada a sentar-me em um no Balcão de Inquérito a cada dia,
portanto consigo OK. Na falta de meu falso - apostador, eu tento descobrir o que dá a
este lugar a sua reputação notória.
Assim como na casa, tudo parece normal. Em primeiro lugar. Então eu observo uma ou
duas mulheres vestindo superiores saltos altos e vestidos graves. E maquiagem ainda
mais grave. Um pouco como a minha própria roupa, só que muito mais extremada. O que
são elas, dominadoras? Os homens estão com certeza olhando um pouco envergonhados e
em reverência.
Se Daniel não aparecer em breve, talvez eu lhe dê um pouco daquele tratamento, quando
ele chegar. Se eu puder descobrir o que fazer. Está tudo muito bem fantasiando sobre
essas coisas, mas, na verdade, ter que executar é outra questão inteiramente diferente.
Eu tento sonhar de novo, aquela em que sou eu na máscara e no couro. Eu chego tão longe
com ele se ajoelhando diante de mim, sem roupa, e depois irritantemente minha mente
começa a vagar e se preocupar com sua ausência. E se tiver algo de errado? E se ele
estiver escondido em seu quarto, como um aleijado devido as suas assassinas dores de
cabeça, também cego pela dor mesmo?
Eu só estou querendo saber se eu deveria fazer investigações discretas, quando um rosto
familiar me chama a atenção e eu me viro para ver Robert Stone, o Diretor de Finanças
Borough, em direção às portas duplas através das que eu acabei de entrar. Ele está
olhando tão afável como sempre, e ele está escoltando uma jovem muito bonita mulher
loira em um furtivo, roça a virilha num vestido azul-escuro.Quando eles passam por mim,
noto que sua mão está perversamente baixa nas costas, bem, no fundo dela de verdade, e,
de repente, olha a minha maneira como se notasse. Ele me dá um aceno de cabeça - ou
como se ele me reconhecesse da biblioteca, ou porque ele simplesmente não pode ficar
sem verificar as mulheres - e depois uma muito estranha, expressão, astuta sensual como
se ele soubesse algo que eu não sei. Sua mão grande não se move, acariciando o contato.
Isso tudo acontece no espaço de um milésimo de segundo, mas me faz perguntar o que
diabos está acontecendo aqui. Uma coisa eu sei, no entanto. Tenho quase certeza de que
ele é o homem que eu vi no beco na outra noite, e a menina adorável que está com ele é
a que estava fazendo amor com ele. É difícil colocar minha cabeça em torno do fato que

tal figura proeminente local iria fazer algo tão completamente louco, mas, se ele é um
regular aqui, talvez ele goste de viver perigosamente? Nada de Daniel ainda, mas, quando
eu volto para o bar, eu vejo a mulher elegante mais velha com quem ele estava na
biblioteca. Sua prima que o beijou. Ela está com Signor Stud italiano, e fica imediatamente
evidente que eles são um casal.
Mais do que isso: em uma inspeção mais próxima noto anéis de casamento, e um casulo
doce de intimidade, embora eles estejam mal se tocando. Ela está conversando
alegremente sobre alguma coisa, e ele está olhando para ela adorando ainda com uma
fome, óbvia galopante. É uma espécie de ternura lasciva que me faz doer com ciúme
torcido. Não para seu amante lindo latino, mas para o amor próximo e fácil que é a
exposição dos dois. Eu quero isso. Com Daniel. Mas, para obtê-lo, é preciso um futuro, não
uma aventura.
O Bar gramados de repente me parece vazio e frio, mesmo que o lugar esteja cheio e o
ambiente na temperatura seja tropical.
Eu disse que não faria isso. Eu não faria isso pinho por algo que não está em oferta. Mas
aqui estou, indo tortuosa Professor Hottie novamente. Por que eu não posso simplesmente
aceitar o que eu tenho, por agora, e fazer o melhor disso? Porque eu tenho algo que
muitas mulheres se coçam querendo. Uma série de brincadeiras sexuais atordoadas com
um homem famoso e inteligente.
Eu endireito minha coluna, sento-me em linha reta e estufo meu peito. Um homem alguns
tamboretes longes come-me com os olhos como um cão de olho em um osso suculento.
OK, ele nunca vai ser uma cerca de piquete e rosas em volta da porta como Daniel, mas
isso não é o fim do mundo, não é?
O Bar gramados é um foco latente de sensualidade novamente. E, como se convocado pelo
calor, Daniel aparece. Como o diabo? Eu não tenho certeza de como e quando, mas ele
está materializado na outra ponta do bar e tem seu traseiro belo apertado e empoleirado
num banco como o meu. Sua prima já está lhe servindo uma bebida clara com gelo em um
copo alto, possivelmente vodka um G & T ou talvez, eu não posso dizer. Enquanto ela
conversa com ele, ele pega meu olho por cima do ombro e me dá um olhar longo nível. Ele
está fingindo que não me conhece, mas, sob o ato e seus bem polidos óculos, seus olhos
são íntimos.
Eu tenho um sentimento agitado no meu peito. Medo, apreensão, excitação - a emoção que
eu sempre experimento na visão dele, apenas coberta com sabor picante, deformado e
distorcido.
Jogo.
Não me dando tempo para hesitar, eu termino o resto do meu Frascati, escorrego do meu
banco e de cabeça o seu caminho.
Milagrosamente, ou talvez por algum tipo de projeto cósmico, alguém desocupou o
banquinho ao lado do seu.
Ele observa cada passo do meu caminho, o diabo, então pantomimas surpresa inocente
quando eu me lanço antes dele. Seus olhos brilham por trás dos óculos como ele
cortesmente facilita o banco e, em seguida, pega o meu braço para me ajudar.
"Boa noite." Sua voz é deliciosa, insolente.
Meus medos e trastes parecem desaparecer como a névoa escocesa.
"Boa noite." Eu olho incisivamente em sua bebida.
'O que você está bebendo? "
Tudo, tenho vontade de dizer. "Um copo do casa branca seria adorável."

"Por quê não champanhe?” Ele oferece, sorrindo alegremente.
'Por que não? Estamos comemorando alguma coisa? '
Ele meneia suas sobrancelhas, sinais para sua prima e fala em voz baixa para ela, pedindo
champanhe. Eu sinto outra pontada de ciúme, apesar de seu casamento obviamente feliz
com o garanhão italiano.
Daniel volta a sua atenção para mim e sorri.
"Então, estamos comemorando?" Eu insisto.
'Oh, definitivamente ... não é todo dia que a mulher mais linda na sala anda até mim, sem
que eu mesmo tenha de fazer um esforço. "
"O ponto de vista é melhor a partir deste final do bar." Eu não tenho absolutamente
nenhuma ideia de como fazer este tipo de jogo de paquera. É tudo novo para mim, tanto a
relação quanto o jogo. Mas eu ainda sinto um arrepio de prazer, no fundo do meu sexo.
"É agora." Daniel continua a sorrir, enquanto seus olhos cruzam descaradamente sobre as
curvas de meus seios. O decote do meu vestido não é baixo e o corpete não está
especialmente apertado, mas o corte inteligente torna minha forma integralmente olhando
sensacional. Seus cílios cintilam em reconhecimento de meu decote e ele ajusta seu
posicionamento ligeiramente em seu banco.
Meu coração dispara, e quando sinto um arrepio de saudade, dor de roer. Eu não sou a
única neste bar que parece sensacional. Daniel tem um terno escuro e uma camisa branca
deslumbrante que acentua seu bronzeado leve e o faz brilhar. Seu cabelo selvagem está
bem penteado por uma vez, mas ainda há uma indomável energia em seus cachos - e tudo
sobre ele. Ele parece forte e animal e dominante, uma besta sexual.
"Então, você vem sempre aqui?" Eu pergunto, e nós dois rimos, deixando temporariamente
fora do papel.
Nossos risos levantam um olhar curioso de sua prima, que chega com a nossa champanhe,
mas, a alma de discrição, ela simplesmente abre a garrafa com uma suavidade
profissional, então nos deixa com um ligeiro sorriso no rosto.
Ela sabe sobre isso? Acho que sim. Mas isso realmente não me incomoda. Estou focada
em Daniel, em apenas Daniel. Ah, e Nemesis ...
"Sim, na verdade", diz ele longamente, ainda sorrindo, "é um de meus hotéis favoritos." Ele
faz uma pausa, favorecendo - me novamente com aquele olhar sexy, descaradamente
despindo-me. "Provavelmente porque as mulheres aqui são sempre assim bonitas. "
Eu rio de novo. Eu não posso me ajudar. Eu sei que estamos flertando e jogando, mas no
meu coração e meu intestino eu sei o que ele realmente significa. Eu sou bonita? Hoje à
noite, eu escolho acreditar que sim. Não tenho certeza de como responder, então, eu pego
minha taça de champanhe e a mantenho em sua direção para um brinde. O tilintar de
vidro é comunicação suficiente.
O vinho é soberbo. Não sou especialista, mas de alguma forma a sua complexidade suave
conecta em todos os níveis com os meus sentidos. Sua efervescência delicada é a própria
encarnação da excitação entre Daniel e eu.
Observando-o tomar um pequeno gole do seu copo me faz tremer e ansiar para senti-lo
dentro de mim. Sua boca toca a borda do copo e um pouco de champanhe brilha no lábio.
Lentamente, a sua língua varre lambendo o vinho a partir da curva suave e sensual. Meus
tremores do corpo se apertam rígidos, apenas de observá-lo.
"Então?", Diz ele em voz baixa, definindo o copo com um clique na barra.
Foda-se, eu não quero jogar mais. Correção, eu só quero jogar alguns jogos. Jogos sensuais
com Daniel, em seu quarto. Tudo isso em torno de dança, fingindo ser outras pessoas, só

ele fica no meu caminho para que eu fique perto dele.
Dedos longos de Daniel jogam cima e para baixo a haste do copo, e ele olha para mim, um
pouco de lado, como se ele estivesse me lendo.
"Você não quer jogar? '
É como se eu tivesse a respiração batida para fora de mim. Eu trago um pouco de
champanhe e apenas evito espirrar as bolhas que sobem do meu nariz. Como diabos ele
sempre consegue saber o que está acontecendo dentro da minha cabeça?
'Sim, eu quero jogar." Eu coloco meu copo aos lábios de novo, então o coloco no balcão.
"Mas apenas um simples jogo. Só você e eu. Não importa tudo isso com N-'
Em um movimento rápido e preciso, ele chega, coloca os dedos em meus lábios. Eles são
quentes e seu toque me faz sentir fraca.
"Apenas um jogo simples, não é?" Ele me olha fixamente, com os olhos suavemente
marrom atrás de seus óculos. Por apenas uma sombra de um segundo movendo em suas
profundezas e ele franze a testa levemente. Em seguida, ele se foi num piscar de olhos, e
ele sorri. "Isso funciona para mim." Ele acaricia meus lábios muito delicadamente, em
seguida, retira e atinge seu copo novamente. Ele é muito comedido. Ele só toma um gole
minutos.
Eu tomo outro gole de champanhe também, determinada que, não importe o custo, eu vou
beber enchendo regularmente. Uma garrafa de um mês a partir da Tesco - Eu tenho
certeza que posso dar a esse luxo para reavivar memórias de uma especial noite como
esta.
De repente, as coisas começam a se movimentar bastante rápido. Daniel pergunta para o
resto da nossa garrafa, além de um segundo, a ser levado para o seu quarto. Eu dreno
meu copo, mas ele olha para o seu, deixa e lidera o caminho para fora dos gramados Bar,
em todo o hall de entrada e no elevador.
É apenas um até passeio curto, mas parece uma eternidade. Eu quero tocá-lo, beijá-lo,
mas ele me dá um severo olhar brincalhão e retira para o canto do elevador, olhando para
mim, seus dedos apertados e descansando contra os lábios. Eu poderia ter pensado que ele
estava meditando, se seus olhos não se queimassem muito, por trás de seus óculos.
Amanhece em mim que eu não estou no controle mais. Eu estava, mas, sem registrar o
exato momento em que aconteceu, eu já cedi a Daniel. Eu tenho que dançar a sua música,
e a realização me faz sentir tonta, borbulhante como o champanhe. E cheio de luxúria
crua. Fantasias loucas disparam pela minha mente, fragmentários cenários de o
esconderijo pornográficos secretos na biblioteca e das profundezas escuras do meu
subconsciente que eu não estava consciente.
Daniel é Nemesis agora, e eu estou ofegante para fazer qualquer coisa que ele deseja.
Quando chegamos ao seu andar, ele me dirige ao longo do corredor, ainda sem falar, e nós
passamos vários números de quartos - 11, 15, 17 - até que finalmente ele pára em frente
ao número 19 e pega o cartão-chave.
Ele inaugura-me para dentro.
Eu tremo quando eu entro antes dele para o quarto, encontrando dificuldades para respirar.
Isto parece mais, muito mais do que as nossas aventuras menores no arquivo da
biblioteca e entre os esfregões no meu prédio. Há um sentido de ritual e formalidade, e da
imagem de Daniel na máscara de couro que se levanta novamente a partir do escuro das
profundezas da minha imaginação, trazendo uma nova onda de desejo de meu sexo.
Abro a boca para falar, sem saber o que vou dizer, mas Daniel define os dedos muito
suavemente em meus lábios novamente.

'Este é um jogo simples, lembra? Sem reservas. Sem complicações." Sua mão, tão quente
e proibida, ainda está em meu rosto, então eu apenas aceno a cabeça. "Eu gostaria de
estar no controle. Controle total. É agradável para você? "
Seu poder me faz sentir mais fraca do que nunca e eu aceno de novo, sentindo um
turbilhão selvagem, como se eu estivesse sendo retirada do reino do real e do normal por
um tornado poderoso. Eu nunca tive mais medo ou mais animada na minha vida.
Ele tira a mão do meu rosto e recua alguns passos para se sentar em uma das grandes,
mas recheadas, poltronas revestidas de de chita. Ele se encosta nas costas altas, os
braços estão ao longo dos braços da poltrona, e parece perfeitamente relaxado. Seus olhos
ainda estão em mim, porém, afiados e escuros, como o de uma ave de rapina. Os olhos
de Nemesis. Não o bajulador e o lisonjeiro Nemesis das cartas e mensagens, mas um
novo, que sabe exatamente o que quer.
Na ausência de quaisquer instruções formais eu não sei o que fazer. Eu só fico lá,
segurando minha pequena bolsa de noite enquanto eu sinto seu olhar deslizando uma
avaliação sobre mim. Tudo o que posso fazer é ouvir o silêncio, consciente do sangue,
hormônios e fluidos de bombeamento que deslizamem torno de meu corpo e minha pele.
Espinhos suor entre meus seios e nas dobras da minha virilha, e entre as minhas coxas já
estou molhada.
"Mostre-me sua calcinha."
Sua voz é calma, a matéria - de - fato, mas ainda me faz saltar. É um tal pedido simples,
mas que me faz sentir absoluta e escandalosa como se ele tivesse me pedido para deitar
no tapete nua e gozar com um vibrador. Com as mãos trêmulas eu coloco minha bolsa na
mesa de cabeceira e começo a deslizar para cima da minha saia. A ação me lembra de
quando eu fiz mais ou menos a mesma coisa no porão da biblioteca, mas que parece que
foi a cem anos atrás, e executada por uma pessoa totalmente diferente.
Lentamente, e ainda tremendo, eu mostro minha calcinha de renda vermelha francesa, e
os topos elaboradamente decorados das minhas meias onde eles atribuem à minha cinta liga.
Seu rosto continua muito calmo, muito ainda, mas por trás das lentes dos óculos seus
olhos piscam como se estivessem fervendo num incêndio. Eu posso sentir o calor de onde
eu estou, queimando e queimando-me como ele me mantém lá, realizada em lugar pelo
peso de seu olhar para o que se sente como hora após hora após hora.
O suor, e outras secreções, reúnem-se e fluem.
Depois de um tempo, ele diz: "Retire-a, em seguida, traga para mim."
É como se houvesse uma faixa em volta do meu peito. É difícil respirar, estou tão
animada. Eu não tenho certeza se posso descer as minhas calcinhas sem cair, não importa
fazê-lo com alguma graça. Mas eu tive as minhas instruções e eu tenho de cumprir.
Eu comprometo, inclinando-me sobre a mesa de cabeceira enquanto eu chego redonda sob
as dobras molhadas de minha saia e arranco a minha calcinha elástica. Eu não tenho
certeza se eu deveria buscar apoio como este ou manter a minha boceta exposta durante
todo o processo, mas Daniel continua impassível superficialmente pelos meus esforços
para manter um mínimo de elegância.
A renda frágil está em perigo de liquidação própria arredondando os saltos finos dos meus
sapatos quando eu lido com isso, mas graças aos deuses eu consigo tirar minhas calças
sem cair com o meu rosto ou meu traseiro. Desafiadoramente, eu deixo minha saia cair e
cubro-me, em seguida, caminhando lentamente em direção a ele e segurando a minha
oferta.

'Você está perfumada?" Seus lábios enrolam-se maliciosamente e ele levanta as mãos e
os dedos campanários em que o sábio forma acadêmica dele. O que ele quer? Será que ele
quer que eu cheire minha própria calcinha na frente dele? Minha vergonha se remexe, mas
eu seguro o laço vermelho para o meu nariz por um momento e faço um show de
fungadas. Ela está já madura com o cheiro oceânico de excitação, mas isso não me
surpreende. Quem não gostaria de sentir absorvido e aromático sob o feitiço do belo
homem que se senta diante de mim?
Ele estende a mão, e eu passo para a frente e quase jogo meu pacote para ele. Esta
ganha-me um maior sorriso, cintilante e familiar, muito mais a Daniel que eu conheço e
amo tão ternamente. Desdobrando o frágil vestuário, estuda-o como se fosse um artefato
que ele descobriu em sua pesquisa. Seu polegar desliza sobre a renda, calibrar a
transparência e avalia a sua textura, em seguida, ele a levanta pela cintura e examina sua
construção. O que me faz corar furiosamente, não porque ela seja minha calcinha e ela
esteja perfumada com o cheiro do meu desejo, mas porque por atender a uma garota
como eu que não é exatamente pequena.
Olhos de Daniel riscam da minha calcinha para mim, e é como se ele me lesse
completamente.
"Ela é linda. E você também." Ele entorta a cabeça para um lado, fazendo que o professor
- desesperado - OFA - espessa - aluna coisa de novo. 'Mulheres magras não me
interessam. Eu gosto de curvas, carne, feminilidade ... mais como os homens gostam,
minha Gwendolynne adorável, como a maioria dos homens. "
"Se você diz." Embora ele não disse isso, eu sei que eu não deveria dizer, mas eu não
posso ajudar deixando-o escapar. Estou feliz que ele disse o que disse. Eu meio que já
sabia disso no meu coração, mas é bom ouvir de seus lábios.
Ele me dá um olhar pouco severo, e parece prestes a me repreender, quando há uma
batida suave na porta.
'Ah, isso deve ser o nosso champanhe. Bem a tempo. "
Se movendo mais rápido do que parece possível, ele salta para os pés e me dá um beijo
duro na boca, em seguida, tipo de tango me dá uma volta para a cama e faz-me sentar.
Ele me dá um beijo muito rápido, então fala, “Entre!'

Cap. 11- Jogos
A porta se abre. Oh, Deus, fiquei desbloqueada com todo esse negócio de tirar minha
calcinha. E se o serviço de quarto tivesse feito a coisa bater - e - entrar superficial?
Felizmente a Waverley têm um pouco mais de decoro, e há uma pequena pausa antes que
uma pessoa alta, muito digna mulher com cabelo enrolado preto lindamente empurrasse
um carrinho para a sala.
"O seu champanhe." Seu sorriso é discreto, neutro, ilegível. 'E morangos, cortesia da
gerente." ao lado do balde de gelo de tamanho grande, com a nossa garrafa de espumante
existente além de um novo, uma fechada, há uma bacia de prata cheia de grandes
suculentos morangos. Duas flautas altas ficam ao lado, delicado e espumante. Todas
mulheres muito bonitas.
"Isso é tudo, senhor?" Indaga nossa garçonete. Embora, pensando nisso, vejo que ela
realmente não é apenas uma garçonete. Ela está usando um terno muito elegante e grave
preto, com um crachá discreto em sua lapela dizendo 'Saskia Woodville, Assistente de
Gerente".
"Sim, muito obrigado '.
Ela profere uma pasta com um pivete a assinar, e, quando volta de Daniel para mim, não
vejo a transação, mas eu vejo um sorriso leve e cúmplice aquecendo o rosto da gerente
assistente. Ela é parte da farsa também? Depois de tudo, este é o hotel da prima de
Daniel.
A mulher alta transforma seu sorriso para mim, e é agradável, aberto e genuíno. "Boa
noite, senhora" diz ela calmamente, em seguida, sai. Na porta, ela faz uma pausa e, por
apenas um segundo, os olhos à risca chintz poltrona onde Daniel estava sentado um
momento atrás. Os cantos de sua boca curvam pintados de vermelho fugazmente, então
ela está fora da porta e sai, fechando-a silenciosamente.
Só quando eu sigo a pista do que o último olhar rápido que eu percebo que minhas
calcinhas vermelhas estão ali no assento, bem visível. Meu rosto queima - de - rosa com
a mortificação, mas então eu relaxo. Qual é o grande negócio com um par de calcinhas
impertinentes no show? O Waverley é um hotel ruim com uma reputação má. E eu sou
uma mulher perversa em um relacionamento perverso. Ms Woodville provavelmente não
teria virado um fio de cabelo se eu tivesse ficado estendido na cama, nua. Ou mesmo se
Daniel tivesse ficado estendido em cima de mim, dando-me o seu melhor.
'Você não tem vergonha, não é?' Daniel retorna à sua poltrona, pega o meu laço vermelho
em traste, um dedo afilado e o deixa balançar um pouco. "Eles vêm coisas muito
malcriada todas as noites neste lugar", acrescenta, confirmando minhas suspeitas quando
ele se lança para trás em sua cadeira, e começa a acariciar a minha calcinha novamente
de uma forma lenta contemplativa que só me faz desejar que ele estivesse me
acariciando com igual deliberação. Agora que minha virilha está nua eu sinto meu líquido,
pegajoso de seda começar a escorrer bem e, e, quando Daniel me dá um sorriso travesso,
acompanhado por um abanar de suas sobrancelhas escuras, um fio grosso desliza
revelador pela minha perna até alcançar o top de renda de minha meia pura.
"Tenho certeza de que eles vêm." Estou ficando nervosa de novo agora. Irritada,
energizada, parecendo que estou em prontidão, mas não com a certeza de que eu deveria

estar me preparando.
A antecipação é como bandas finas de aço ferindo em torno de mim, dificultando minha
respiração, controlando meu corpo, meus membros. Eu tento não suspirar e entregar-me.
"Sirva-me um pouco de vinho", diz Daniel casualmente, ainda lidando com minha calcinha.
Eu deveria servi-lo? Atuar como sua serva? Uma parte de mim se rebela com um papel
subserviente, mas a maioria me emociona de alguma forma, antiga primal. Outra gota de
mel quente molha meu top de renda da minha meia.
Tentando não tremer, eu atravesso pelo quarto e despejo champanhe em um dos copos
altos e bonitos. Quando faço uma pausa e olho em frente para Daniel, a garrafa de vidro
pairando sobre um segundo, os olhos apertados de advertência por trás de seus óculos. É
claro que eu tenho que ganhar o meu champanhe, mas de que maneira eu não tenho
certeza ainda.
Eu o sirvo, e ele deixa cair minha calcinha no braço da cadeira antes de tomar o copo de
mim. Ele o bebe muito lento, mas muito persistente saboreando novamente. Ele está mal
bebendo esta noite, e por algum motivo eu tenho a impressão que isso realmente não é de
sua escolha. Eu começo a pensar sobre isso, mas ao mesmo tempo os seus olhos estão
presos nos meus, e eu quase posso imaginar que ele está proibindo minhas especulações.
Tendo bebido apenas uma quantidade menor do vinho fino, ele coloca a taça na mesa ao
lado de sua cadeira.
Ainda olhando para mim, ele faz um gesto para eu passar mais perto, a ação pequena,
mas imperiosa. Quando eu dou um passo, ele abre mais as pernas para que eu possa ficar
entre elas. Eu não tenho certeza se estou mesmo supondo seu olhar, mas eu não posso
ajudar, olhando para sua virilha imaculadamente adequado, onde ele está duro, sua ereção
proeminente.
"Tire seu vestido, Gwendolynne", diz a voz de Nemesis. E, quando eu chego para o meu
zíper, ele casualmente põe as mãos em concha em si mesmo e ajusta seu pênis em suas
calças. Sodomita arrogante. Mas eu adoro isso.
Eu oscilo para fora do meu vestido novo e chique, em seguida, saio dele e o chuto de lado.
Ao mesmo tempo, queria me sentir mortificada em expor meu corpo amplo como este,
especialmente se eu não estivesse usando calças. Mas olhando para os olhos quentes de
Daniel, e depois de ver a maneira como seu má - grossa vibração cílios e seus dedos
rolando no seu pau escondido, eu sinto o poder em minha própria carne, e me deleito. Ele
está fazendo o papel ascendente aqui, mas de alguma forma, ele também é escravo, ao
mesmo tempo, para minhas curvas, para os meus seios, meus quadris e minha bunda. Ele
quer a minha carne abundante, assim como eu quero a sua musculosidade elegante e sua
dureza, fantástica saliente.
Estou diante dele no meu sutiã vermelho, a minha cinta - liga vermelha e meus
esfumaçados rendas com tampo de meias, com o brilho de minha excitação clara e
brilhante nas minhas coxas. Sem aviso, ele se inclina para a frente e joga seus braços em
volta da minha cintura, me puxando para ele. Ao mesmo tempo, ele pressiona o rosto
entre meus seios, esfregando as bochechas contra suavemente, rendas vestidos de
encostas, como uma criança ou um cachorro fuçando para o conforto. Não paro para
pensar, eu pego sua cabeça, deslizando os dedos na seda negra de seu cabelo espesso e
cacheado.
É um momento estranhamente assexuado. A comunhão mais profunda. Daniel faz um som
como um suspiro, quase um gemido, e fuça mais profundamente. Ele está em busca de
conforto. Eu me sinto estranha. Meu corpo ainda está completamente ligado e preparado

para ele. Eu posso sentir a minha excitação, e ele deve ser capaz também. Mas a
necessidade de nutrir flutua sobre a luxúria, afiada e comovente. Será que ele tem uma de
suas dores de cabeça? Sua ação sugere um desejo de algum tipo de consolo. Eu mantenho
a cabeça levemente, no caso, é concurso de alguma forma, e sem uma palavra, ele atinge
até, uma mão ainda me segurando em volta do meu meio, mas a outra resolve sobre a
minha mão onde ele está descansando em seu cabelo.
Nossos dedos se prendem e ele emite um leve suspiro.
Não ouso falar, mas eu assim quero perguntar se ele está bem. Essas dores de cabeça
vêm, muitas vezes, eu posso dizer, o que sugere algo sério. Eu quero saber o que o
perturba, mesmo que agora seja um momento estranho para pedir, quando estou seminua
em seu quarto, minha virilha exposta pressionada levemente contra sua camisa.
"Tem alguma coisa errada?"
Será que eu falei? Devo ter ...
Daniel não se move ou responde por um momento, então ele desliza as mãos de cima de
mim e me coloca longe um pouco.
Merda! Merda! Merda! Agora eu estraguei tudo. Os homens não gostam de parecer fracos.
Especialmente quando eles estão jogando como mestre sexual.
Ele franze a testa, e um olhar rápido de irritação voa do seu rosto. Para mim? Ou para si
mesmo? Eu sinto o último.
"Não, nada", diz ele secamente, "especialmente com você." Sua curva de lábios; olham
avermelhados e com fome. "Não há absolutamente nada de errado com você, Gwendolynne
bonita. Você é realmente uma visão para dor nos olhos." Esse olhar zangado retorna
rapidamente, e ele chega para mim de novo, me puxando para a frente com sua mão
esquerda, enquanto seus dedos deslizam diretos arrogantemente entre minhas coxas,
então os lábios do meu sexo, procurando meu clitóris.
Quando ele infalivelmente o encontra, é a minha vez de suspirar, mas ele me faz calar
suavemente. "Você deve ficar como uma boa menina, tranquila, minha rainha da Biblioteca.
Não gemer e gemer, enquanto eu jogo com você.
Aí está mais uma vez, o título. O que prova que ele inequivocamente é Nemesis. Mas eu
não me importo com quem ele seja ou de onde ele veio. Só posso pensar, se é isso o que
você chamá-lo, sobre o que ele está fazendo no molhado sulco do meu sexo. Ele pressiona
rigidamente o meu clitóris, sacudindo-o e brincando com ele, e eu experimento uma
angustiante vontade de mexer os quadris e saltar sobre o fulcro daquele dedo
enlouquecedor. Mas eu não faço, porque eu sei que ele quer que eu faça ainda.
Mordendo os lábios, eu suprimo um gemido. Sensações intensas ainda frustrantes estão se
reunindo. Eu fecho meus olhos, incapaz de olhar para o seu rosto, querido tentador. Mas
ele tuts baixinho, e eu tenho que abri-los novamente. Seu rosto é sublime, forte, mas
requintado. Totalmente masculino e satisfeito consigo mesmo, mas tão bonito quanto um
diabo - anjo de um velho mestre.
Seu toque é ultrajante, como pecado encarnado. Ele me persuade mais e mais
aproximando-me ao orgasmo com cada acidente vascular cerebral, em seguida, uma e
outra vez recua apenas quando eu estou prestes a gozar.
Só quando eu estou a ponto de gritar com ele para acabar comigo, ele retira os dedos
completamente. Em seguida, lentamente e lascivamente, primeiro ele toma mais um gole
de champanhe pequena do seu copo, em seguida, mergulha seu dedo indicador e o dedo
médio para ele e reaplica-os, molhado com o precioso vinho, para o meu clitóris. Eu grito
rouca com a efervescência dicas sobre mim e eu gozo difícil, quase dolorosamente, minha

pulsação sexo vazio e agarrando nada.
Meus braços o agarram, cercando-o, segurando-o, apertando ao redor dele como um vice
quando eu latejo e tremo e atinjo o orgasmo. Perdida em sensações, eu me curvo sobre
ele, pressionando meu rosto contra seus cachos negros e respiro profundamente seu
shampoo azul - de ervas intoxicante. Eu beijo seu couro cabeludo e, no fundo do coração
de meu prazer, um desejo materno deseja que eu pudesse curar a dor que às vezes o
aflige.
Eventualmente, ele me puxa para o seu colo. Embora eu automaticamente comece a
protestar, dizendo que eu não sou nenhuma pequena menina e muito pesada, ele me
ignora. Alcançando sua taça de champanhe de novo, ele me alimenta a última do fluido de
ouro e eu esvazio num grande gole como se fosse limonada, sedenta pela gozada.
Eu ainda estou muito chocada e abalada, mas não demora muito para eu começar a pensar
novamente. E a perceber coisas que são bastante difíceis de não se notar. Como a ereção
enorme debaixo de mim, cutucando-me ainda brilhando sexo através da lã fina das calças
de Daniel terno. "Você está muito duro”, eu observo inalando, e ele ri.
'Sim, eu gosto de ficar duro. "
"Você não quer fazer alguma coisa sobre isso? '
"Presentemente." Ele me acaricia sob o queixo como se eu fosse um gatinho, os olhos
alegres e brincalhões por trás de seus óculos. "Mas não ainda." Ele lambe o lábio inferior
como se houvesse algum sabor delicioso. 'Eu gostaria de prolongar o orgasmo às vezes.
Espero até que eu realmente, realmente queira isso, antes de eu sair. E eu sei que quando
eu chegar dentro de você, vai ser realmente espetacular, e vale a pena a espera. "
Por um segundo fugaz ele toca meu clitóris novamente, e eu lamento, sem ser capaz de
ajudar a mim mesma, quase pronta para voltar.
'Vamos ver o televisor por um tempo ", diz ele antes que eu tente me esquivar de volta
para a ponta dos dedos, em vão. Coloco-me ao lado dele com uma facilidade fenomenal e
força, ele me põe de pé novamente, em seguida, sobe ao meu lado e me leva através da
cama. Ele afofa um travesseiro, em seguida, diz: "Sente-se" em um tom bastante severo.
Meu coração batendo, eu deslizo sobre a colcha de chita, não sei o que fazer. Daniel
levanta sua cabeça sobre um lado, então, cuidadosamente, e quase completamente pelo
toque, remove as alças que estão segurando meu cabelo, colocando de lado, em seguida,
espalha as fechaduras pesadas sobre os meus ombros, tocando e ajustando.
'Deite-se', ele me instrui, acenando para os travesseiros, e eu faço, tentando organizar
meus membros em uma configuração sedutora. O fato de que minha virilha está nua,
emoldurada pelas bandas estreitas rendadas da minha cinta - liga, apenas parecem gritar
comigo. Eu não posso olhar para qualquer outro lugar que não seja meu sexo descoberto. É
uma espécie de ato obsceno, mas sedutor e exótico. O calor nos olhos de Daniel parecem
dizer que ele pensa o mesmo.
Ele derrama mais champanhe e coloca nossos copos em cada lado da cama, na cabeceira
que completam os poucos armários.
'Relaxe'. Sorrindo para mim e olhando extraordinariamente satisfeito consigo mesmo, ele
arranja- me, tendo meus pulsos e sedimentando meus braços acima da minha cabeça
sobre as almofadas gordas, mãos soltas apertadas, então colocando minhas coxas
pegajosas ligeiramente afastadas, abrindo minha boceta.
"Relaxe", ele murmura novamente, sua voz mais suave, como se estivesse tentando me
convencer de repente "coelho diante dos faróis" Eu mergulho. Eu tenho livre arbítrio aqui,
mas sinto-me tão imobilizada como um coelho diante de um rolo compressor.

Seus dedos se movem com reverência para o lado do meu rosto, em seguida, alisam meu
cabelo contra os travesseiros. Isso me faz relaxar. Assim como a visão dele encolhendo o
paletó, soltando a gravata e arremessando ambos longe, antes da tortura dos sapatos e
quase dançando ao lado da cama.
As molas saltam levemente quando ele se lança ao meu lado, como se estivéssemos indo
com calma assistir ao futebol juntos. Quando ele arrebata o controle remoto de TV e
pressiona o botão ON, eu meio que espero o conjunto saltar para a vida com jogo do dia.
Mas não, é só um menu com o logotipo Waverley. Daniel pousa os olhos brevemente em
sua taça de champanhe, então parece que decidir não beber e começa a percorrer as
opções televisivas, usando o aparelho.
Eu não posso acreditar nisso! Mesmo nesta estufa mais exótica e das circunstâncias, ele
é como qualquer outro homem. Ele não pode resistir ao movimento dos canais! E depois é
a minha vez de rir alto quando chegamos a História do Reino Unido e seu próprio rosto
familiarizado sorri para fora. Ele está sentado em um muro de pedra seca em algum lugar,
falando sobre Norman Conquest. "Eca! Eu odeio esse cara! Isso é chulo." Com uma risada,
ele apunhala em um botão e estamos de volta ao menu.
Eu me sinto absolutamente peculiar, e vagamente pervertida, para estar deitada aqui,
cruzando a cama, enquanto Daniel surfa os canais, mas eu sou uma viciada em televisão
também e eu não posso ajudar, mas assistir a tela, mesmo que eu esteja seminua e,
como uma odalisca.
Ele filmes através de algumas coisas. Filmes. Um concerto. Boxe, ugh. E então,
inevitavelmente, ele encontra o canal pornô. Primeiro vamos cair em um par de loiras
peitudas mas magérrimas, beijando cada uma e se contorcendo uma contra a outra, como
cobras. Mas isso não apelar para Daniel e ele salta de volta para o menu e rola um pouco.
Em seguida, encontra um cara que eu conheço por ser o famoso Ron Jeremy, colocando
para outra loira em uma vigorosa cãozinho fashion.
'Veja este', diz Daniel, me surpreendendo. Quem sabia que acadêmico favorito de todos
fez filmes de pele?
Voltando para o menu de novo, filme e, filme, filme, ele "Live Feed" destaques. Que diabos
é isso? Infelizmente, toda a tela nos mostra é a legenda "canal codificado".
"Oops!"
Antes que eu possa perguntar o que exatamente 'Live Feed' implica, Daniel salta para fora
da cama, pega do bolso de sua jaqueta e tira uma chave - cartão, muito parecida com a
que admitiu-nos a este quarto. Ele atolar em um leitor na frente da televisão, então
apunhala o botão novamente como ele arranca de volta para a cama e se lança ao meu
lado, com os olhos na tela ao invés do meu corpo parcialmente vestido. Grande.
A imagem se encaixa estranhamente familiar. Chita. Luz suave. Dois amantes. Um
vestido, uma parcialmente nua. É uma alimentação webcam. Não de nós, graças a Deus,
mas claramente de uma transmissão de algum lugar dentro do hotel.
"Ah, não, é ele!"
Daniel filmes de atenção para mim e ele olha para mim com curiosidade.
"Você o conhece?" Ele acena para a tela, em que um homem mascarado ainda é
reconhecível que paira sobre uma mulher que eu também vi antes, e recentemente. Em
uma sala muito parecida com a nossa, a suave ainda, obviamente, insanamente
imprudente Robert Stone, diretor Borough das Finanças, está prestes a bater em sua loira
amada, a menina bonita com quem eu o vi apenas há pouco tempo. Ele está sentado na
beira da cama, vestindo uma pele de dominó estilo máscara, que faz com que algo vá

batendo dentro de mim, lembrando-me das minhas fantasias. É o tipo de coisa que
provavelmente disfarça sua identidade ... a menos que você já sabia. Seu parceiro está
envolto em seu joelho, vestindo um basco, uma máscara semelhante, mas mais delicada,
com uma guarnição de rendas, e não muito mais.
A definição da cor da cena é surpreendentemente boa, dadas as condições de iluminação, e
é fácil ver que ele quase a espancou-a por um pouco, porque o seu fundo invejavelmente
esbelto e tonificado está rosa e seriamente quente para o futuro. Ela está balançando
demais, como se ela estivesse chorosa de dor. Mas, quando ela vira o rosto, permitindonos ver sua expressão, mas não disciplinador dela, seus olhos estão brilhando de emoção
dentro do quadro de sua máscara exótica, e ela está sorrindo um sorriso pouco feliz para
si mesma. Ela adora!
'Jeepers! Surra! Isso é quente ", murmura Daniel ao meu lado, ecoando meus pensamentos
inteiramente, e ajustando a forma como ele está sentado um pouco, como se a cena já
estivese ficando pervertido para suas regiões inferiores. Como estão ficando as minhas.
Stone dá um tapa preguiçoso na bunda de sua amada e empurra ela em seu colo, girando
seus quadris. Sua boca se move como se ela estivesse gemendo, mas não há trilha
sonora, presumivelmente permitindo que o casal tenha algum grau de privacidade em um
cenário descaradamente exibicionista. Tenho que morder os lábios para parar de gemer, e,
quando eu tiro os olhos da tela por um segundo, eu descobro que Daniel, na verdade, está
me observando, não a eles. "Será que esse tipo de coisa excita você?" Seus olhos brilham
por trás dos óculos, dizendo-me que a ideia disso o excita. Ele se inclina sobre mim,
lançando seu olhar da tela para mim e de volta outra vez, para lá e para cá. Como Robert
Stone estabelece em mais um par de golpes, em rápida sucessão, Daniel chega mais e
desliza a mão entre minhas coxas. Me testando.
Ele acha que eu espero que ele estava esperando, e desta vez eu não posso impedir-me de
gemer. Estou molhada e escorregadia, quente e pronta para seu toque. Quando eu me
remexo e tento pressionar minha mão sobre a sua própria, diz ele, 'Uh oh! 'e me dá um
olhar severo pouco. É complexo, cheio de humor, ainda um pouco desagradável, e me
pergunto se estou na presença de apenas um disciplinador tão hábil como o que está
acontecendo sobre o seu negócio na alimentação webcam.
É um esforço, mas estou de volta as minhas mãos para a sua antiga posição, levemente
apertada e escovada meus cabelos espalharam. É como estar preso e ainda não vinculado,
e mesmo que eu nunca tenha sido escravizada e tudo o que eu sei disso é a partir de
imagens e histórias, instintivamente sabem que provavelmente não é muito mais difícil de
ser fixado neste tipo de situação. Não poderia ser de fato relaxante ser algemada. Pelo
menos o caminho que você não tem que lutar contra seu próprio impulso para se mover,
para a luta. Especialmente quando um homem bonito que você adora está acariciando seu
clitóris com a ponta do seu dedo.
Eu suspiro e meus quadris trabalham por conta própria, assim como as da bela
companheira de Robert Stone.
Ele parou de bater por um momento, e ela está se contorcendo sobre os joelhos firmes,
trabalhando- se contra ele, tentando estimular a si mesma.
"Você é tão impertinente como ela é." Daniel se aproxima, a centímetros da boca da mina.
"Aposto que ele faz excitar você. Eu aposto que você lê todos os tipos de livros maus lá
no porão da biblioteca, não é? Eu tenho visto. Eu sei o que está lá embaixo."
E ainda que ele é filme, filme, sacudindo-me, e eu sou obrigada a girar o meu fundo. Mas
isso não bate ele fora do alvo, de jeito nenhum. É como se ele fosse guiado por laser,

cirurgião - preciso.
"Mas isso significa que você já leu esses livros também", eu suspiro, ainda tentando lutar
com ele porque de alguma forma eu sei que é isso que ele quer. É parte do jogo, uma das
figuras você tem que ir, no decurso desta dança. "Então, você é um pervertido também."
"Shhh!" Ele me dá um beijo duro, o clássico beijo romântico, punindo, o tempo todo
circulando o dedo onde importa. Meu corpo reúne-se, mas ele agarra sua mão e a coloca
sobre a minha boca quando ele quebra o beijo, ainda perfumado de mim. "Estamos falando
de você, Ms Multa Gwendolynne, não de mim. E sobre todos os pequenos segredos sujos
que você esconde atrás da fachada de bibliotecária, sua profissional afetada. "
Eu quero dizer a ele que eu nunca tinha sido exibida nem feito uma fachada, mesmo
quando eu era relativamente inexperiente, mas eu estou muito perto de gozar. E de
qualquer maneira, a sua mão forte é ainda firmemente em toda a minha boca.
Quando voltamos nossa atenção para a tela. Embora isso não fosse uma boa ideia para
mim, à beira como eu estou, porque nesse ínterim Robert Stone tem maltratado sua
amante na cama e mudou-a para a posição de cachorrinho, com o seu fundo, nu rosado
erguido e suas coxas finas separadas. Eu suspiro por trás dos dedos de Daniel quando
nosso amigo exibicionista descompacta-se e revela um pênis impressionante para
combinar com sua altura e construção.
Por um segundo, eu olho para o rosto de Daniel e ele ri de mim, muito mais e, de repente,
não mais Nemesis.
"Eu não estou intimidado. Eu não estou intimidado. Eu não estou intimidado." Ele revira os
olhos por trás dos óculos, e, como eu não posso falar, digo-lhe com meus olhos que eu
não tenho nenhuma queixa sobre ele nesse departamento. Eu estou mais do que encantada,
emocionada e impressionada com o seu pênis esplêndido. Ele recebe a mensagem e me dá
uma piscadela.
Nos voltamos para a ação, nenhum de nós impassível. Eu ainda estou morrendo de vontade
de gozar, e Daniel ostenta uma colisão monumental em suas calças.
Os amantes estão fodendo agora. Stone está ligando em sua querida com majestade e
entusiasmo, indo como um êmbolo nela, mas de alguma forma quase com ternura. É na
forma como ele segura seus quadris, e da maneira que, a partir de vez em quando, ele
chega para a frente para colocar a mão sobre os ombros, o pescoço. Não há amor na sua
união, doce amor selvagem. Ah, como eu quero isso! Eu quero a forma requintada como
ele acalenta as curvas de seu corpo sobre o dela quando ela está claramente gozando. A
maneira como move a boca, as palavras silenciosas inconfundíveis quando ele atinge
debaixo dela e a acaricia para embelezar seu prazer.
Eles empurram e balançam, os lábios emoldurando gritos de êxtase e amor, seus quadris
levantando e trepidando até finalmente parar e Robert Stone executar uma espécie de rolo
para o lado, levando sua namorada com ele, puxando ela e deitando de lado com ele em
vez de apenas o seu colapso não desprezível de peso pós-coito em cima dela.
A última coisa que eu noto, pouco antes de Daniel clicar no remoto, é que suas mãos
estão unidas trazendo anéis de casamento. Eu não posso imaginá-los sendo de ninguém,
mas um do outro. "Caramba, ela é sua esposa. Ele é casado torção. Eles poderiam estar
em bonking casa, mas, obviamente, gostam de se mostrar. "
"Alguns casais gostam, eu suponho." Daniel está franzindo a testa, e ele se senta,
empurrando a mão pelo cabelo, amassando os olhos por trás dos óculos.
Alarme toca em meu coração. Ele está OK?
Então, um instante depois, ele está sorrindo novamente.

"Então, esses exibicionistas impertinentes ... eles te excitam?"
"Você sabe que sim!" Ele obviamente quer que eu diga. "Certamente você pode sentir
isso?"
"Sim, você está incrivelmente molhada, minha rainha Biblioteca. Há muito de uma lagoa lá
em baixo." Ele coloca sua mão sobre o meu arbusto em uma ligeira curva, mergulhando o
dedo médio, mas não fazendo contato. Eu poderia gritar e chutar, é tão frustrante, mas de
alguma forma eu mantenho a postura, ele parece ter atribuído a mim.
'Pouco? Você deve estar brincando. "
"Tut-tut, nós não vamos ter essa discussão mais uma vez, não é?" Ele me dá um aperto
um pouco severo na cabeça e seus dedos empreendem um pouco mais perto da zona
quente. Então seus olhos mudam e se tornam abertos, sinceros, estranhamente inocentes.
'Gwendolynne, não é uma mentira, ou uma linha, quando eu lhe digo que você tem um
corpo fabuloso. É verdade. É o que eu acredito. Você tem a mais bela forma gloriosa, que
eu já vi. "
Por uma fração de segundo, ele parece totalmente ferido - e com muito medo - mas
então, como antes, ele está de volta só normal. Quase. "Ou sou provável que ..."
Eu abro minha boca, a ponto de mendicar para confiar em mim, me dizer o que está
incomodando ele, mas depois ele me toca e nós estamos de volta ao mundo exuberante de
afogamento de sensualidade de novo, porque ele está tocando o meu clitóris e curvandome para pressionar seus lábios na minha garganta, e depois para a curva superior de um
desses amplos peitos ele está tão apaixonado. Meus quadris sobem para o contato, e
minha pele queima sob sua boca.
"Então, o que é que você quer, deusa?" Que respira, uma aura de calor na encosta do meu
peito. 'A palmada? Ou uma foda? Inferno, eu sei o que eu quero! "Ele chega seu corpo,
torcendo para que ele possa pressionar sua ereção contra meu quadril nu. Ele é enorme e
quente e, diabos, eu sei o que eu quero também. Vamos deixar o botão central das
travessuras de Stone dedicado para um outro dia, hein?
"Eu também." Quebrando o pacto secreto de servidão, eu estendo a mão e ponho as
minhas mãos em concha nele e ele suspira, balançando.
Suas rochas dedo também, no meu clitóris.
Então estamos num turbilhão de movimento, um acordo tácito para ficar nus. Eu puxo e
agarro as alças de sutiã e ligas sem tirar os olhos da beleza emergente que vi pela
primeira vez no outro dia, para baixo na biblioteca banheiro. Meu material sai em duplo
rápido tempo, mas Daniel é mais cauteloso, especialmente quando, muito hesitante, ele
arranca os óculos e os deixa de lado. Imediatamente, ele pisca, então tira o resto de suas
coisas e só se atira em mim, como se ansioso para fazer-se na pele de pele em contato
com o que ele perde com a sua menos de visão perfeita.
Me beijando, ele esfrega o comprimento total de si mesmo contra mim, da mesma forma
que ele esfregou o rosto contra os meus seios um pouco atrás. É como se ele "visse"-me
com tudo de si, absorvendo a textura da minha pele, a resiliência da minha carne, o
brincalhão esfregão de meus pelos pubianos. Seu próprio cabelo púbico e do pênis poderoso
que molas dele são muito brincalhão também. Sua ereção desliza e empurra e
silenciosamente me domina.
Nós deslizamos e torcemos contra o outro por um tempo, brincando e atormentando e
aumentando as apostas.
Eventualmente, ele me agarra e me mantém apertada contra ele, seu pênis, como uma
barra de fogo contra a minha suave arredondada barriga.

'Eu quero você como ele a teve ", ele rosna no meu ouvido, empurrando, empurrando. "Eu
quero que você de quatro. Eu quero ver seu fundo sensacional enquanto estou fodendo
profundamente dentro de você. "
Ah, essas palavras grosseiras, deliciosas do professor erudito e sofisticado. Qual seria a
reação de suas fãs senhoras desmaiando acho que se elas pudessem ouvir o que eu estou
ouvindo?
"Vamos, deusa do sexo, eu preciso te foder!"
Ele passa distante um pouco, então me agarra pelo meio, transforma-me e levanta-me
com destreza impressionante e plenitude de mestre. Como um animal obediente, eu venho
em meus cotovelos e joelhos, meu cabelo balançando em torno de meu rosto. Eu o ouço
abrir a gaveta de cabeceira, peixe ao redor e fechá-la novamente. Obviamente, o Waverley
está bem abastecido com preservativos. Então ele ofusca a luz e nós estamos no
fracamente iluminado quase escuridão.
Bem, se ele não pode me ver muito bem de qualquer maneira, qual é a diferença ... e eu,
eu posso sentir, eu posso sentir!
O ar no quarto é aconchegante e agradável, a superfície da batata frita colcha sob meus
joelhos e cotovelos.
O cheiro fraco de cócegas potpourri minhas narinas, e os cheiros fortes de nossos
perfumes misturados e meu sexo, maduro e almiscarado.
Daniel move contra mim, e sua pele está muito quente. Ele não é um gorila, mas eu sinto
a dificuldade de cabelo masculino em seu peito, e sobre as suas pernas e coxas quando
ele se move em cima de mim e me agarra pela cintura novamente, não entra em mim,
apenas trabalhando todo o seu corpo contra o meu, fazendo-me saber que pelo toque e
calor e cheiro. Seus lábios resolvem sobre a volta do meu pescoço e, quando ele me beija
lá, ele atinge cerca de debaixo de mim e acaricia a minhas mamas, mudando de uma para
a outra, apertando e divertindo-se com a abundância e a elasticidade da minha carne.
"Você é linda, Gwendolynne", ele murmura novamente, o som abafado, porque ele está
lambendo e beijando ao mesmo tempo. Ele mal pode ver-me nesta luz diminuída, mas a
prima de qualidade de sua voz me convence de que há beleza no contato tátil sozinho.
Eu balanço, esfrego-me contra ele tão duro quando ele está me massageando com seu
tronco, suas coxas, seu vestido de látex no pau. Estou em um êxtase de calor e corpo perfumes e carne masculina forte.
E então ele está em mim, na minha entrada, sondando delicadamente com os dedos,
ajustando minhas pregas suaves, abrindo espaço para sua ereção, dura alta. Eu sinto a
glande inchada empurrando e empurrando, e é como se tudo isso fosse marca nova,
mesmo que ele esteve lá antes. Ele se move para a direita sobre mim, ainda mais,
descansa ao lado de seu rosto contra a curva do meu ombro e pescoço, e as bordas
dentro de mim. Eu posso sentir seu cabelo escuro encaracolado bonito me fazendo
cócegas, e o leve toque de barba arranhando a minha pele quando ele empurra seus
quadris e tenta empurrar para a plena penetração.
Tão perto e tão frenético, que é um pouco de um apalpar. Ele faz o backup, trata-se de
joelhos, agarra-me pelos quadris e, ajustando seu ângulo, coloca-se melhor com as pontas
dos dedos. Arremesso para um cotovelo, e caio para a frente para pressionar meu rosto
entre os travesseiros, eu atinjo cerca de apertar sua coxa muscular e me preparo contra
ele.
Bingo! Ele desliza, realmente profundo. Agora estamos equipados juntos, ele se arma em
cima de mim de novo, como se buscando contato máximo. Seu corpo aquecido se sente

como um cobertor nas minhas costas, e as lágrimas primaveris em meus olhos, apenas a
partir da sensação de proximidade. Por alguns momentos, quando ainda estamos um
contra o outro, que quase não se sente como o sexo em tudo.
Eu sei que eu o amo. É uma loucura. Imprudente. E eu não acho que há um futuro para ele.
Mas eu ainda não me arrependo do sentimento. Alguém uma vez disse em um filme, 'A
vida vivida com medo é uma meia-vida vivida "? Bem, eu não vou me segurar de amar
Daniel Brewster por medo de ele terminar ou não ser correspondido. A vida é muito curta.
Vou levar esta emoção enquanto posso. "Você me faz sentir incrível", ele diz suavemente,
sua respiração docemente acariciando a minha nuca. "Tal ajuste perfeito ... Nunca me
senti assim antes." Ele dá um pequeno empurrão e o ajuste é melhor do que perfeito.
Homens, eles vão dizer alguma coisa, mas suas palavras ainda me comovem. Esfrego meu
rosto contra o travesseiro, inutilmente secando meus olhos e, provavelmente, destruindo
minha maquiagem. Eu me empurro de volta contra ele, desejando que ele pudesse subir
dentro de minha pele, meu cérebro e meu coração, para que eu pudesse conhecer os seus
segredos.
Mas não podemos continuar assim para sempre. Inevitavelmente, ele começa a se mover,
e é inefável. Ele é grande. Ele me estende de todas as maneiras, dentro e fora. Cada
impulso rebocando diabolicamente meu clitóris. Eu estendo contra as sensações, mas elas
me deslumbram. Eu quero gozar, e ser tocada como eu estou fodida.
Daniel lê minha mente como se ele realmente se arrastasse dentro dela. Tomando seu
peso em um braço, ele pesquisa em torno debaixo de mim, em meu arbusto, e encontra
meu clitóris. Considerando o quão distorcida sua concentração está agora, de cru luxúria
masculina, ele ainda consegue sua precisão milimétrica de costume de tirar o fôlego. Eu
acho que momentaneamente da falta de jeito que eu experimentei no passado, e reconheço
que ele é um amante muito superior.
Ele vezes seus traços delicados com os golpes grandes de seus quadris poderosos, e não
uma vez que ele vacila ou perde a batida.
Eu grito. Rosnando, 'Oh Deus! Oh inferno! Oh merda!" Ou algo igualmente banal, eu faço o
meu quadril para trás contra ele quando meu sexo aperta em torno dele e minha mente se
enche de luz branca. É como se nos meus lombos existissem em outro espaço, e meu
cérebro estivesse em curto- circuito. Minha consciência só é de êxtase, o êxtase, o êxtase
... e o calor dilacerante e beleza do corpo de Daniel.
E então eu estou em uma espécie de pilha debaixo dele, ainda um pouco para gozar, mas
consciente de novo, e tentando fazer o meu pouco para torná-lo bom para ele, ao invés de
deitar aqui como um amontoado de protoplasma egoísta insensível. Eu idiota contra ele,
tentando sincopar, e no fecho mesmo tempo em sua coxa, nádega, segurando-o para mim
e tentando atraí-lo ainda mais profundamente. Meus dedos atingem escovam seu sulco
anal e ele dá um prima e dolorido grito. Eu o acaricio novamente, o melhor que posso, e
seus quadris guinam fora de controle e ele começa a bater-me, vindo furiosamente.
Nós entramos em colapso em uma confusão de calor e membros ... e lágrimas.

Cap. 12 - No escuro
Um tempo depois, estamos descansando silenciosamente na escuridão. A luz, o
preservativo é descartado e nossos corações estão batendo suavemente a uma taxa
normal de descanso. Descansamos lado a lado, sob a colcha e está tudo tranquilo e
aconchegante, mas estou dolorosamente consciente de que eu posso ter dito, "eu te amo"
entre todos os "fode" e "infernos" ... e Eu estou querendo saber se Daniel ouviu, e o que
ele pensa. Ele parece relaxado, mas com os homens nunca se sabe.
"Isso foi bom", diz ele em comprimento, apesar de eu ter uma noção de que ele sabe que
é um eufemismo. Ele certamente subestima o que eu sentia. Isso deve ter sido o melhor
exemplo de fazer amor que eu já experimentei em minha vida. Eu não posso chamá-lo de
uma foda, porque era muito mais do que isso.
"Sim, foi ..." Eu estou em uma perda para expressar o impacto que ele teve sobre mim. Eu
provavelmente já disse demais, nos estertores.
O quarto é todas as sombras de fuligem, porque as cortinas são muito espessas. A única
luz vem dos números iluminados do relógio de cabeceira, como minúsculos vaga-lumes na
escuridão. Eu sinto sua vez Daniel em seu lado para me encarar, então seus dedos
resolvem na minha bochecha, tão leve que pode ser feito de asas de mariposa.
"Foi mais do que bom", diz ele, e depois o toque de seus lábios na minha testa é ainda
mais leve. Há uma grande sensação de algo quebrando dentro de mim, e todos os meus
protestos em mim mesmo sobre os riscos sendo a pena começar a vacilar. A ideia de
estar sem ele, depois de estar com ele, tira o meu fôlego e, incapaz de parar, eu alcanço
sua cabeça, cavo meus dedos em seus cachos sedosos e puxo o rosto para baixo para um
beijo de verdade. Ele prova dos morangos deliciosos que nós esbaldamos com fome depois
de nos acabar de merda. Insta a que deveria ter sido bem e verdadeiramente satisfeito
começar a agitar novamente.
"Eu estava indo para bater em você, você sabe", ronrona Daniel no meu ouvido quando
desenha além, "como Stone e sua Lady Love no feed de vídeo. Eu realmente imaginei isso."
Ele faz uma pausa, empurra meu cabelo para trás do meu rosto, onde é pendurado em
torcidas na minha bochecha, então beija minha garganta. "Mas, então, de alguma forma,
quando nós começamos, só parecia suficiente foder ... fazer amor. "
Quero agarrá-lo, puxá-lo para cima de mim, fazê-lo dentro de mim novamente. Prendê-lo a
mim com desesperado ato de amor, para que ele nunca mais queira me deixar ir. Em vez
disso, eu acabo dizendo, 'Sim, eu pensei que estava indo para aquela maneira ... então
meio que não o fez, não é?" Eu tomo uma respiração profunda. "Podemos tentar agora se
quiser ...”
Eu realmente não me apetece fazer crespos nada no momento, mas para Daniel eu vou
dar-lhe um tiro. Engraçado, eu nunca quis ir a milha extra como esta com o meu marido.
Mas, claro, ele simplesmente não era o homem para mim. E Daniel é.
"Essa é uma oferta excelente, meu doce", diz ele, beijando minha testa novamente. "E
Deus sabe que eu estou tentado, mas de alguma forma eu me sinto bem deitado aqui e
ser normal por um tempo, não é? '
Eu. E eu digo isso a ele. Em seguida, adiciono, 'Embora eu suponho que Nemesis vai ficar
desapontado se eu não denunciar qualquer perversão extra '

Daniel ri, um som quente e feliz. "Sim,” ele faz o som como se ele fosse o tipo de
desfrutar o atalho bizarro, não? As lâminas dos braços fortes em torno de mim e, para
minha surpresa, descobrem que eu sou leve o suficiente para ser rebocada nos braços de
um homem. "Um homem que envia notas de sexo explícito e e-mails deve ser um
completo e uma aberração total, não deve? A escória da humanidade." O riso está ainda
em suas palavras, e é mesmo no ponto de estourar de novo. Apesar dos meus escrúpulos,
e meu amor, minhas bolhas alegria própria.
'Oh, ele é horrível! Um monstro doente. Depravado e repugnante. Eu não sei por que me
preocupar com ele." Eu faço uma pausa, e os pisca no meu lombo começam a ganhar
força novamente.Quando eu pressiono de lado descubro que Daniel tem lampejos de algo
também. "Deve ser porque ele é tão magistral. Ele me diz o que fazer, e eu gosto. Eu
nunca fiz isso antes, com os outros homens, mas eu gosto com ele. '
Muita informação? Parece que não. Eu não posso ver Daniel, mas eu posso sentir seu
sorriso, cintilantes e travesso, e quase vejo o olhar cigano - cruel sobre o seu rosto.
"Então? Você gosta de tudo sobre a dominação, não é? Eu pensei que você gostasse ... Foi
por isso que você foi como uma quente e excitada cadela um pouco mais cedo? "
'Acho que sim'.
"Nesse caso ..." Ele me libera e rola-me sobre a minha volta. "Abra suas pernas.
Afastadas. Faça agora. "
Eu sinto uma onda de alguma coisa. É como um toque no meu coração, um pico de medo,
mas é delicioso, como o champanhe que bebi mais cedo e nunca terminei. Eu sinto como
se meu livre arbítrio estivesse derretendo, fora de controle, e fazendo-me tonta.
"Agora, eu quero que você toque os cabelos da sua boceta. Penteie-os com os dedos e se
exponha. Realmente abra-se, descobrindo seu clitóris e seus lindos lábios sexuais'. Olá,
Nemesis.
Eu lhe obedeço, tremendo toda. Eu pensei que eu estava saciada, talvez pronta para dormir
um pouco, mas de repente todos os meus neurônios e feromônios estão disparados. Eu
estendo a mão e começo a cavar no meu pegajoso, cabelos frescura púbicos. Eu sou um
pouco emaranhado da maneira que eu corria e suava em nosso acoplamento anterior.
A mão maior do que a minha se resume, verificação de minha obediência. Eu casca me
ainda mais aberta, permitindo que ele a envolva e agite e brinque. Ele brinca comigo um
minuto, em seguida, cutuca minha própria mão para a posição.
"Agora brinque com você mesma. Realmente faça isso. Seja um pouco dura. "
Eu suspiro, chupando o ar. É difícil respirar. Eu me sinto presa à cama. Quando eu começo
a me dedar, a mão dobra sobre a minha, dobrando a pressão, a ação. Estou ficando
escorregadia e molhada. O ataque é intenso, avassalador. As sensações se reúnem tão
rápido e duras que é quase doloroso, e quando o prazer vem é tão afiado e comprimido
que está perto da angústia. Eu grito, como um pássaro na noite, apertando minha vagina.
Eu me sinto como se eu estivesse flutuando até o teto.
Então, enquanto eu ainda estou em estado de choque, Daniel está em movimento. Ele joga
o edredom fora de nós, em seguida, sobe montado em mim e mantém-se acima de meu
corpo. É uma situação constrangedora, mas de alguma forma nós conseguimos isso. Eu
sou toda propagação fora como uma estrela do mar lavada em uma praia, e ele está
ajoelhado sobre mim, coxas fortes de largura e apoiados em cada lado das minhas
costelas. Apertando as mãos de cada lado dos meus seios, ele faz um sulco profundo
entre eles e insere seu pênis para eles.
'Oh, como se sente divina', ele geme, começando a balançar seus quadris um pouco e

deslizando para trás e para frente na minha rachadura. Ele duro e escorregando,
escorregando feito pedra, e gradualmente eu fico na minha temporária superfície da
inércia. Minha boceta está por conta própria, fora do campo de operações para o momento,
mas de alguma forma um formigamento se reúne novamente.
Eu pego as coxas, sentindo os músculos enrijecerem e relaxarem quando empurra, amando
a sensação do véu de luz de cabelo masculino magro em sua pele. Eu deslizo meus dedos
para cima, acariciando as pistas internas do seu fundo, provocando seu sulco do jeito que
eu fazia antes ... com resultados previsíveis. Ele grita em voz alta, seus quadris como
britadeiras, chuvas de sêmen salgados quentes no meu queixo, nas minhas bochechas.
E tudo isso no escuro. Eu gostaria de poder ver seu rosto bonito quando ele goza, mas eu
me consolo por lamber sua essência de meus lábios, amostragem e saboreando-a.
Ele balança, lutando pelo controle, resistindo a sua inclinação natural do sexo masculino a
cair em mim satisfeito e sonolento. Em vez disso, ele se lança para um lado, ofegante na
noite preta, então chega de volta para me segurar, seu braço molhado de suor.
"Obrigado", ele calça, 'obrigado, obrigado, obrigado ... "
Por alguns momentos, ele respira com dificuldade, seu braço pesado em meu meio. Em
seguida, ele balança a cabeça como se para limpá-la, sua mão desliza para baixo da minha
barriga úmida, e seus dedos mergulhar em minha fenda novamente. Quando seu dedo
médio começa a se mover, rápido e forte no coração da questão, eu lambo os lábios de
novo e de novo, provando-o.
"Não! Não! Não! '
Eu voo para fora do sono, empurrada e acordada por Daniel gritando e lutando e se
debatendo. Eu alcanço a luz de cabeceira, avistando a tempo quando eu o agarro. É de
madrugada e fomos dormir, aconchegamos juntos, como antigos amantes.
"O que é, amor?" Eu tento colocar meus braços ao redor de seus ombros, mas ele está
arrastando em uma posição sentada, seus ombros transformando desta forma e que, com
as mãos em seu rosto. O quarto é quente, mas ele está agitando descontroladamente.
Tento erguer as mãos livres, mas ele faz um som angustiado e se afasta de mim.
Eu não posso descobrir se ele está acordado ou dormindo, mas, quando eu coloco minha
mão em seu ombro nu e sinto sua pele encharcada de suor, ele não se mexe. Felizmente.
"Daniel, qual é o problema? Você está bem? "
Ele não responde, mas seu peito levanta em um suspiro enorme. Ele ainda está segurando
o rosto dele e o mantem virado, mas ele me deixa deslizar minha mão em torno de sua
volta. Ele se sente frio e úmido.
Eu não sei o que dizer. O que fazer. Eu só o seguro e absorvo o tremor. E o medo. Ele tem
tanto medo, muito medo, de algo.
Aos poucos, os tremores começam a diminuir, mas ele ainda não vai tirar as mãos longe
do rosto. É como se ele estivesse escondendo alguma coisa. Por trás de seus dedos seus
olhos estão amassados, e sua testa está enrugada em uma carranca pesada.
"Que tal um copo de água?" Bem, isso é o que eles sempre sugerem nos filmes, não é?
Outro suspiro. Então, 'Sim ... sim, obrigado, eu adoraria. "
Eu lhe dou um aperto, em seguida, subo nua da cama e almofada para o mini - bar.
Existem vários tipos de água, e eu pego um Malvern ainda, coloco em um copo e a trago
para ele. Ele ainda está escondendo seu rosto, mas eu consigo erguer os dedos soltos e
coloco o copo em suas mãos. Ele toma goles com gratidão, não, mas uma vez que ele
abre os olhos.
Há algo de errado com sua visão. Eu trabalhei isso. Mas o quê? E como sério? Teve uma

crise de repente? Ele pode até mesmo ver?
'O que há de errado, Daniel? Por favor, me diga. Como posso ajudar? "
Ele solta a respiração como se ele tivesse segurado e, ainda segurando o copo de água, ele
abre os olhos.
Piscando, ele olha para o copo e as próprias mãos segurando-o, em seguida, torce os olhos
de novo. "Sonho mau", ele diz em voz baixa e plana, em seguida, apenas olha para a água,
como se ele nunca tivesse visto um copo antes. Parece que ele está acabado com ele,
porém, porque ele me deixa levá- la para longe dele e configurá-lo lado.
Eu procuro sua mão e ele aperta a minha, muito difícil, quase desesperadamente.
"Qual foi o seu sonho, amor?"
Eu não tenho certeza se eu deveria estar chamando-o assim, mas parece certo para o
momento. E, finalmente, ele olha para mim.
Sua expressão é estranha, complexa, aflita, mas eu posso ver que ele está lutando para
voltar ao controle, puxar-se, ser o homem. E seus olhos não parecem muito bem. São
nebuloso, não muito focados.
"Sonhei que eu acordei e eu não podia ver. Tudo era preto." Ele olha para a cama -lençóis,
em seguida, olha para mim, o rosto cheio de problemas.
"Mas é o meio da noite, e as cortinas são grossas. Tudo era preto aqui. "
Ele dá de ombros. "Não, isso era diferente. Acredite em mim ... Eu sei. "
"Como?" Trago as mãos entrelaçadas aos meus lábios e dou os nós dos dedos um beijo
rápido.
Parece confortá-lo e ele me dá um sorriso torto.
'Isso estava dentro de escuridão, Gwendolynne, não o quarto. Eu sei ... eu reconhecê-lo. "
Um frio aperta meu coração. Deus, eu estava esperando que não houvesse algo errado.
Que ele tivesse apenas dores de cabeça tensionais, ou que sofresse de stress, ou o que
seja.
"Você tem alguma coisa errada com seus olhos, Daniel?" Peço firmemente. Eu não vou
vacilar sobre mais nada. Se ele tem um problema, ele tem que ser enfrentado. E se é algo
que pode ser melhor enfrentado por dois, eu quero ser a pessoa em quem ele pode confiar.
Eu preciso ser essa, porque ele é o único para mim.
As palavras "na saúde e na doença” passam na minha mente. Eram apenas palavras em
uma cerimônia de meu casamento. Agora eu quero dizê-las.
Ele ainda parece incapaz de olhar para mim, mas ele começa, hesitante.
"Bem, não é assim muito meus olhos como aqui." Ele esfrega sua cabeça, na parte de
trás, agitando seus cachos. "Não há algo aqui que não deve ser. Eu tenho tido testes, e
verificado ... e eu tenho um tumor. Eles pensam que é benigno, mas isso tem que sair."
Ele arrasta uma respiração profunda. "E em breve."
Por fim, ele olha para mim de novo. Seus olhos estão mais focados agora, mas eu posso
ver tanto a aceitação e medo em sua expressão. A mão fria aperta mais. Eu luto para não
dar a ele, mas é difícil não ser inundada por horror. Por ele. Como deve arrancar para ele
... o medo, a perspectiva de que ele pode ficar cego ... que ele pode morrer. A mão fria me
joga em um caudaloso mar de terror e tristeza e raiva.
Não! Não este homem! Isso não pode acontecer com ele! Não agora que eu o encontrei!
Talvez a gente não vai ter mais do que a sua aventura coisa do tipo, mas ainda assim, eu
não quero nenhum mal para vir com ele sempre. Porque eu o amo. E eu não me importo
se eu não posso tê-lo para sempre. Eu só quero que ele esteja bem e seja feliz. Mas, ao
mesmo tempo que eu não quero afogá- lo na piedade e na aflição. Os homens não gostam

desse tipo de coisa.
"Isso é difícil. Uma coisa difícil de lidar, Daniel, digo com cautela. "Sinto muito em ouvir
isso. Existe algo que eu possa fazer? Qualquer maneira que eu possa ajudá-lo a completar
a sua pesquisa ou alguma coisa? Digitar as notas, o que quer? "
Milagrosamente, seus olhos ficam nítidos, e ele se vira para mim. Me dá um leve sorriso,
a cabeça inclinada sobre um lado.
"Você é uma mulher muito especial, Gwendolynne.” Desta vez é a sua vez de beijar a
minha mão. Ele faz isso uma vez, duas vezes, em seguida, ele esfrega seu rosto eriçado
contra a palma da minha mão. "Uma mulher muito especial."
Seu sorriso está em seus olhos agora, e eu sei que neste exato momento ele
provavelmente pode me ver perfeitamente.
'O que você quer dizer?'
"A maioria das mulheres que vão todas sufocando e Madre Teresa em mim sobre o agora,
mas você, você é toda calma e prática e de bom senso." Ele me beija outra vez. "E eu
gosto disso. Eu sou grato por isso.”
Apesar de sua revelação ter feito meu mundo agitado, eu me sinto uma bolha de algo
grande, algo maravilhoso. A comunicação real entre nós que não tem apenas a ver com
sexo. 'Bem, eu não acho que você quer barulho e piedade e mãe e tudo isso. Eu ... hum ... '
eu amuo, não sei como expressar o que eu quero dizer. 'Eu não quero que você pense que
eu acho que você é menos homem porque você tem alguma coisa acontecendo saúde.”
Ele ri, e é um som puro e doce.
"Eu juro que você deve ser um gênio ou um psicóloga ou algo assim, minha senhora
bibliotecária." Ele dá de ombros novamente, e dá-me o mais querido olhar. Uma expressão
que faz o meu coração saltar, apesar de tudo.
"Isso é exatamente como eu sou - sou -. Sentimento" O olhar fica sério. Intenso. "Eu
quero você, Gwendolynne. Eu desejo você, e eu gosto de você. E eu quero que você deseje
e cuide de mim. A última emoção que eu quero de você é pena." Seus olhos se estreitam.
"Eu ainda sou um homem e eu ainda fico com tesão, independentemente de saber se eu
tenho um pedaço de Deus sabe o que na minha cabeça."
'Sim, eu entendo isso." Eu olho para ele, tão bonito, tão despenteado, tão masculino. Ele só
caiu numa enorme bomba em nosso relacionamento, mas ainda estamos sentados em
uma cama, nus, juntos, e ele ainda é o homem mais lindo que eu já conheci. Eu sou algum
tipo de maluca, de repente, estar querendo ele de novo? 'Você não quer nenhuma piedade
fodida".
Ele ri de novo, então me dá um olhar astuto e estreito. "Não, nenhuma... "
Mas o que sobre o outro tipo? Eu não posso dizer, o lençol está através de seus quadris. A
ameaça da escuridão e mortalidade paira sobre ele, mas o espírito humano e da libido
masculina são notoriamente desafiadores diante da adversidade.
Eu me pergunto. Um futuro incerto explica seu desejo de uma relação temporária, sua
cautela sobre o compromisso mais profundo. Poderia também explicar a sua estranha
forma de iniciar uma ligação? Ser Nemesis dava-lhe a distância, emoções clandestinas, a
chance de se divertir com uma mulher perversa, sem direto a envolvimento. É o produto
de uma mente tortuosa, mas depois, ele é professor Hottie, tão brilhante como ele é
carismático e bonito.
Ele franze a testa ligeiramente. 'O quê? O que você está pensando? "Ele pode ter
problemas com a sua visão, mas ele pode ver através de mim. Ele sabe que eu estou
trabalhando as coisas.

"Eu posso ver agora por que você pode empregar algumas, er, digamos" não ortodoxas
"métodos para seduzir as mulheres, para manter as coisas à distância. Não fique muito
profundo. "
Ele vira a cabeça para mim, e um escuro pega-rapaz oscila em sua testa. Parece tão
perfeito, tão tentador, que eu tenho que chegar e tocá-lo, alisá-lo de volta. Mas ele só
fracassa para baixo novamente.
'Eu não sei o que você quer dizer, Gwendolynne ", diz ele maliciosamente, agarrando meu
pulso. Ele tem conta de mim por ambos os pulsos agora. Não é muito difícil, mas há uma
qualidade definitiva magistral para seu controle, e isso se intensifica quando ele
gentilmente me pressiona de volta para os travesseiros e paira sobre mim.
'Você não vai admitir isso, você vai?" Eu olho para trás, levando o jogo para ele.
"Admitir o quê?
"Você sabe.”
Ele está rindo de novo, na minha cara, baixo e deliciosamente mal.
"Você é uma menina má, Gwendolynne, fazendo vagas, acusações infundadas." Seu corpo
está pressionando contra mim, duro e vital, para em todos os sentidos da palavra. Meu
coração incha, feliz de sentir que, mesmo quando as minhas próprias rotações do corpo de
novo, aparentemente inesgotáveis em seu desejo.
"Não é vago! Você é N-'
Não posso terminar porque seus lábios muito duros com os meus e sua língua está na
minha boca, suprimindo a palavra que eu tentei pronunciar. Nós dois sabemos que eu
quase disse, porém, e ambos reconhecemos que é a verdade.
O beijo por si só prova isso.
Ele se move em cima de mim, seu pau duro - pedra espetando na barriga. Com destreza
astuta ele consegue pegar meus dois pulsos em uma mão, enquanto com a outra ele faz
um progresso insolente a minha lado e na minha coxa, então as mãos em concha na
minha bunda, os dedos entre mim e o colchão. Ele agarra duro, apertando a bochecha,
ameaçando de uma forma que só me faz mais ofegante.
Me segurando, imobilizando-me, ele desliza contra mim, pele contra pele. Sinto os
músculos cheios e sua poderosa ereção. Meu queixo começa a doer a partir da força do
seu beijo, mas congratulo-me com isso. Eu me deleito em sua energia. Submeto a ele, e
para ele.
Quando ele está completamente me sufocando, pelo menos por enquanto, ele quebra o
beijo e rosna, "Quer fazer mais alguma acusação, dama da biblioteca?" Ele não me
permite responder, apenas me castiga novamente com outro beijo, mais sedutor nesse
tempo. Sua língua se agita e prova, enxugando a minha, sacudindo-a. Ele faz uma coisa
com os seus quadris, me obrigando, como se isso fosse necessário, para reconhecer seu
pênis.
"Nada a dizer? ' Ele persisti, sua voz gutural e diabólica.
'Não, eu não preciso. Você sabe o que eu estava falando. "
"Você não vai voltar atrás?" Seus olhos olham furiosos, maravilhosos, nítidos e claros. Eu
não posso imaginar um homem menos todo.
'Não!'
"Eu deveria puni-la então. Você merece. Você não vai aceitar um não como resposta. "
Minhas entranhas tremem, e todos os pensamentos do futuro incerto de Daniel voam na
emoção do momento.
'Faça o seu pior, Professor Hottie, faça o seu pior! "

Cap. 13 - Aulas com o professor Hottie
Ele quase engasga de rir. "Professor Hottie"? Por que, você é uma vaca pequena atrevida!
É assim que você me chama pelas minhas costas? "
'Sim. Eu e todas as meninas na biblioteca. Eu pensei que você soubesse disso. "
"Eu aposto que você as incentiva, não é? Eu aposto que você especula infinitamente sobre
mim e que sempre vem com as mais loucas histórias e fantasias. "
"Eu poderia ter feito um pouco. Bem, muito mesmo ... "
Ainda rindo, ele rola de cima de mim e se senta.
"Vire. Mostre-me sua bunda maravilhosa. "
Algo de tirar o fôlego agita dentro de mim. Um sentido de enfraquecer e derreter, um
prazer rebelde em receber ordens e em ceder a essas ordens. Eu nunca quis isso antes. Eu
me ressintia antes. Mas agora é delicioso, irresistível. Tão excitante que faz vibrar minha
boceta e repuxar. Minha cabeça se enche de imagens de máscaras de couro, quartos
escuros, a perspectiva de me ajoelhar diante de um mestre severo, mas bonito. Este rabo
mas mestre bonito, nenhum outro.
"Eu noto que você precisa de uma boa condenação, minha senhora", diz ele no tom de um
professor ditatorial, em seguida, acrescenta: "E eu não me refiro apenas uma transa." Que
em vez estraga a impressão de um agosto e sério erudito.
Lentamente eu cumpro, rolo, meu coração correndo loucamente quando ele levanta o lençol
a distância da minha exuberante, arredondada inferior e lança-o para a extremidade da
cama. Eu enterro minha cabeça em meus braços, porque de alguma forma eu ouso olhar
Daniel. Ele está de repente se tornando incrível demais na minha imaginação, também
deslumbrante. Tremo, tremendo como um cavalo de corrida quando ele começa a acariciar
as curvas do meu traseiro, explorando a minha carne, o músculo e as covinhas mais
suaves. Ele rastreia os dedos em cada centímetro, trazendo sangue quente na minha cara
quando ele explora o meu sulco anal e o buraco rosado pouco que se aninha lá. Ele não me
poupa nada, metendo e sondando e fazendo-me contorcer, esmagar minha virilha contra os
leçóis debaixo de mim. Eu sou sua criatura. Ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser.
"Toque-se. Faze-o agora ", ele rosna, inclinando-se sobre minhas costas, ainda jogando
com o meu fundo.
Eu lamento involuntariamente. A ideia é tão vergonhosa e deliciosa.
'Gwendolynne ", diz ele ameaçadoramente, empurrando para mim.
Ofegante, eu aperto a mão por baixo de mim, sondando para o meu sexo. Quando eu
encontro o meu destino, a quantidade de umidade fervendo é assombrosa. Estou criando
uma pequena poça de líquido pegajoso sob minha boceta.
'Dedo em seu clitóris. "
"Nããão ...” eu choro. 'Por que não?'
"Eu não sei ... Parece tão sujo para ser ligado, enquanto você está brincando comigo assim.
"Isso é porque você é uma menina suja, Multa Ms. Eu sei que você se masturba. "
Eu estreito meus olhos. Ha ha! Como você sabe, o professor Hottie? Eu só disse a
Nemesis. Mas então eu me lembro de como ele quase me pegou no jardim atrás da
biblioteca. O que eu estava fazendo lá deve ter sido inconfundível, mesmo que ele fingisse
não perceber.

'Sim, eu sei que eu faço, mas e daí, todo mundo faz." Eu cerro os dentes enquanto ele
aperta com mais força, testando minha resolução, a minha resistência. "Você certamente
faz!”
Há um silêncio de morte, por um momento, mesmo que ele continue seu jogo perverso,
deslizando sua mão livre debaixo de mim para ter certeza que estou obedecendo a ele.
"E como você sabe disso?" Sua voz está no meu ouvido, sua respiração acariciando meu
rosto, bagunçando meu cabelo. Meu clitóris parece formigar sob meu dedo quando eu
imagino a cena requintada que eu testemunhei. Daniel tocando e acariciando-se no banheiro
pequeno da biblioteca. Eu vejo de novo as linhas puras e agonizantes de seu rosto, a
tensão nas costas e coxas. Seu pênis jorrando e seu sêmen deslizando para baixo a base
de porcelana da pia, branco sobre branco.
"Porque eu vi você fazer isso."
Mais silêncio. Seus dedos estão atrás de mim, aumentando a pressão sobre o meu clitóris.
"Ah", ele diz, eventualmente, a palavra silenciosa contra a minha pele. "Eu tinha uma
suspeita de que eu a tinha visto aquele dia ". Seus lábios se estabelecem e beijam, de
leve. "E uma suspeita de que era você ... pelo menos eu esperava que fosse."
"Você estaria em apuros se tivesse sido o Sr. Johnson! ' Eu quero rir. É apenas uma
reação. A mecanismo de defesa.
"Como assim? Tenho certeza de que uma celebridade pode ser permitido visitar suas
manias um pouco. "
"Isso é uma fraqueza grande." Eu cutuco o lado do meu quadril contra sua ereção
poderosa. "E que se o velho Johnson fosse gay? Ele podia começar a fazer propostas ".
"Isso é uma coisa impertinente a dizer sobre o seu chefe ... e sobre mim." Ele cutuca de
volta com seu pênis, pressionando-o em minha carne. "Estou cada vez mais convencido de
que você deve ser disciplinada, você é uma puta atrevida. Você não concorda? Você não
tem vergonha de sua própria maldade? "
"Não! Nem um pouco! "
Daniel ri de novo, esfregando o rosto contra o meu cabelo e meu rosto, em seguida,
beijando e mordiscando.
"Eu adoro você, você sabe disso? Mesmo se você fosse a mulher mais provocante e
tentadora que eu já conheci. Eu vou ter que bater em você, você sabe disso, não é?”
Eu contorço contra ele, querendo isso, com medo dele. Empolgada além da medida. Eu
quase poderia gozar, eu estou tão perto. Ele ainda está fazendo cócegas no meu ânus e
minha rachadura. "Sim", eu assobio, quando ele primeiro cutuca, então me dá um tapinha.
"Contanto que você saiba o que está fazendo. Você já espancou alguém antes? Eu imagino
que seja uma arte. "
Ele morde minha orelha, suavemente, mas com autoridade.
"Eu espanquei uma namorada ou duas. Eu acho que posso controlar." As pontas de suas
unhas sempre assim levemente cavam a inclinação interna da minha bochecha inferior.
"Tudo bem, então", eu suspiro, sentindo vertigens quando aumenta a pressão minúsculos.
'Vamos logo com isso, por que não? "
"Eu deveria bronzear a pele." Ele deixa uma palmadinha de luz sobre minha nádega
esquerda. Não é nada. Só a brincar. Eu mal sinto o impacto, embora o meu sexo responda
vibrando.
"Eu deveria surrá-la com um cinto de couro ou de cana de um professor ou algo assim.
Então você sabe." Ele dá um tapa mais duro, e eu sinto isso neste momento. É como fogo,
fogo suave, e, embora a minha bochecha do fundo não parece gostar e faz-me tentar me

esquivar, as terminações nervosas em minha boceta parecem pensar que é deliciosa.
Outra onda de prazer me faz gemer mais do que a dor faz.
"Você gosta, não é, você estranha menina?" Ele parece tão feliz, tão relaxado, tão longe de
seus problemas.
Parte de mim se alegra com isso, enquanto o resto de mim vai um pouco mental quando
ele cheira- me novamente e novamente.
Meu cérebro não sabe realmente o que está acontecendo. Ele registra a batida de fogo de
sua mão, tenta processá-la como desagradável e deve ser evitado, mas há algum assento
rudimentar de inteligência animal que habita muito mais para baixo, o que está a dizer-me
que é fabuloso, é emocionante, é puro sexo.
Eu me remexo e me contorço, moo contra meus dedos, e dele, quando eu passo.
'Pequeno? Você está brincando, certamente ", eu suspiro para ele quando eu posso poupar
fôlego. "Eu aposto que eu sou a mais distante "Menina" que você já saiu com." Faço uma
pausa para gritar quando ele me dá um tapa muito astuto no interior da inclinação de um
rosto que pica como um fogo de artifício. "Um homem como você pode ter a sua escolha
de lindas supermodelos, aposto.” "Não seja estúpida, Gwendolynne", diz ele amigavelmente,
quando ele realmente me bate e eu grito como uma louca. 'Eu diria, "supermodelos foda",
mas eu realmente não quero transar com elas. Eu só quero foder você e seu corpo,
melado magnífico." Ele me bate de novo, muito duro e eu tenho algo que eu acho que é um
mini - orgasmo, embora os sinais são tão mexidos que eu realmente não sei o que é. 'O
que eu tenho que fazer para que você acredite em mim quando eu lhe digo que você tem a
figura mais linda que eu já vi? Para uma mulher inteligente, meu amor, você pode ser
deliberadamente e teimosa como um jumento grosso! "
Ele está realmente batendo forte agora, e eu estou chegando. Meu sexo aperta em
quentes, espasmos violentos na hora do mel amando os golpes, e sedosos fluidos saem de
nossos dedos. Eu gemo e grunho e balanço-me contra o fulcro do meu dedo do meio
próprio, não, mas uma vez que Daniel perca o seu alvo, ou a batida. O filho da puta, ele
bate mais do que um casal de namoradas, isso é certo. Ele sabe como fazer isso. Eu
poderia jurar que ele é um especialista.
Estou deturpada do travesseiro, eu estou arrancando os lençóis com os dedos dos pés, eu
sou toda o lugar. Mas ele ainda está me controlando e ele ainda me bate. Meu bumbum se
sente como se estivesse inchado enorme e se transformasse fluorescente vermelho, e o
calor incendiário em que está se espalhando para o meu sexo tremendo. De repente, eu
quero mais. Eu quero ele. Eu preciso dele dentro de mim. Eu me contorço livre, rolo e
começo a me defender.
'Por favor, por favor, me fode. Eu não posso suportar estar vazia. Eu quero você dentro de
mim. " Seus olhos olham estranhos, escuros, cheios de emoção. Será que ele pode me
ver? Acho que sim. Mesmo que a sua visão tenha escolhido este momento a ser
recalcitrante, ele está me vendo com outros sentidos, em perfeita nitidez. Ele se inclina
para os lados, puxa na gaveta de cabeceira sem olhar e traz outra camisinha. Ele arranca
a folha, rola sobre rapidamente, então pega minhas pernas e mergulha dentro de mim até
o cabo.
Eu o agarro, lutando em seus ombros e costas, em seguida, suas nádegas, querendo-o
mais perto, cada vez mais, como estreita quanto possível. Ele está me enchendo, mas eu
quero ele dentro de mim, ainda mais, dentro de minhas células e nervos e consciência. Eu
levanto meus quadris para cima para encontrar os seus, esmagando nossos sexos juntos
como ele conhece-me com igual e uma força oposta. Pontadas quentes raiam da dor na

minha parte inferior, apenas aumentando a intensidade, o prazer.
O caos dos nossos impulsos e nosso empurrão e luta torna impossível para nós beijarmos,
mas ele encrava sua boca contra meu pescoço, lábios entreabertos, dentes raspando
minha pele, beliscando, quase selvagem. Isso me deixa ainda louca, é tão básico. Pélvis
inclinando na minha, eu fecho meus tornozelos em volta da parte de trás da cintura,
tomando-o mais profundo.
Nós nos esforçamos e balançamos um contra o outro, tornando selvagem, os sons não
muito humanos. Se de repente um trovão rachasse e rolasse fora, não me surpreenderia. A
tempestade já está furiosa e caindo dentro de nossos corpos e nossos corações. Mesmo
se ele não sente o que eu sinto, eu não posso acreditar que ele tenha deixado indiferente à
nossa união.
Tumulto como este não pode durar por muito tempo. É muito furioso, muito intenso para
sustentar. Orgasmo precipita através de mim como uma estrela, em chamas caindo, e
com um grande grito Daniel se junta a mim no coração dele. Eu tremo só na borda de um
apagão, arrastando em respirações grandes, meu peito arfante e Daniel levantando contra
ela.
Nós somos um montão de membros e consciência suores e fluidos e desfiados, mas aos
poucos nós desengatamos, minhas pernas baqueiam abertas contra o colchão, permitindo
que Daniel a alavanca-se livre. Ele só fica entre as minhas coxas por alguns momentos,
como se ganhando força para se mover, em seguida, com um suspiro, ele levanta o peso
de mim, a nossa pele pegajosa descamando à parte, quando ele se ergue para um lado, e
cai ao meu lado.
Eu não sei o que dizer, e eu sinto que ele não quer. Mas, quando ele chega para a minha
mão e laça nossos dedos, meu coração vira.
Pela segunda vez esta noite, nós voamos para o sono.

Cap. 14 - Tempo de Notícias Bombásticas
Quando acordo, é manhã adequada e Daniel está na porta da sala, tomando posse de um
bandeja de café da manhã cheia. Eu olho para o relógio e vejo que é 10h30, o que me faz
sentar ereta em pânico, até que eu me lembrasse com prudência que eu não estou
trabalhando hoje.
Olhos de Daniel alargam apreciativamente por trás dos óculos quando ele traz a bandeja
para a cama, sua atenção truncatura em minha fachada. Ele tem aparência fresca e
descansada em um roupão atoalhado azul-escuro, e seu cabelo crespo está molhado de um
banho recente. Eu me sinto um pouco irritada que ele tenha se levantado sem me acordar,
mas eu suponho que ele só fez isso por consideração à minha exaustão óbvia de pós transa. Porque eu me sinto como se eu tivesse corrido uma dúzia de maratonas, e
pontadas minúsculas subversivas chateando-me em lugares mais improváveis. Ou
provavelmente, quando você considerar as nossas façanhas sexuais. Estranhamente,
porém, o meu fundo espancado parece OK.
"Café?" Daniel sugere, levantando o pote, seu olhar ainda persistente nos meus mamilos
ou perto disso. Oh, homens, eles são tão transparentes, tão concentrados em carne.
Eu, eu estou focada em carne também. Professor Daniel Brewster. Eu não posso ver como
muito de como ele pode ver desta manhã, mas lembro-me cada centímetro que eu vi
ontem à noite. Lembro- me de como era e como sentia. E como eu me sentia sentindo
isso. Que é muito como eu me sinto agora, mas estou muito cansada e de repente muito
tímida para fazer qualquer coisa física sobre isso.
Lembro-me da verdade inconveniente da questão: a de que, como uma idiota, eu me
apaixonei por ele.
Como típico de mim a cair demais e cedo demais para um homem que, em muitos
aspectos é muito bonito e inatingível. Eu estou sob nenhuma ilusão de que eu sou qualquer
coisa que não seja uma diversão para ele, enquanto ele está aqui pesquisando na
biblioteca.
E, ainda assim, algo em sua expressão alterou mesmo quando eu estava acordando.
Aqueles olhos, cuja visão às vezes o deixa, estão cheias de sombras que não parecem ter
nada a ver com sua cada vez mais confiável vista. Vejo dúvida e incerteza quando eles
espelham o meu. Ele está lamentando a alma - despindo intimidade de ontem à noite,
assim como eu estou? E, se assim for, é por um motivo diferente do que o que está
começando a atormentar e me atormentar?
Eu dei muito. Eu já mergulhei fundo demais. Eu dei meu coração muito cuidadosamente
para sempre recuperá-lo sem deixar pedaços para trás. Será que ele sente o mesmo, ou
ele apenas lamenta a ficar um pouco mais preso do que ele tinha antecipado?
'Gwendolynne? Ele pede, com a boca bem torcida ligeiramente. Ele está definitivamente
perturbado.
"Sim, por favor, dê-me algum." Eu arrebato um manto segunda que ele está pensativo
colocado ao meu alcance, esquivando-se embaixo das cobertas e escorregando para ele.
"Eu vou estar de volta em um minuto. Eu apenas, um, preciso usar o banheiro.”
'OK. Leite e açúcar?'
"Só o leite" , eu peço, fugindo para o porto do banheiro como se eu tivesse sido escaldada.

Talvez eu tenha, de alguma forma. Meus dedos estão metaforicamente, mas,
definitivamente, chamuscados e queimados. Cheguei para uma chama, uma chama linda, e
essas são as consequências.
Eu faço o que eu tenho que fazer no banheiro, estranhamente relutante em deixar o meu
santuário temporário. Eu me sinto tímida, ridícula por incrível que pareça depois de tudo o
que ele e eu fizemos juntos. Mas amar o homem, e não tendo a certeza do que ele sente
por mim, só faz a situação parecer cada vez mais precária.
Eventualmente eu esgueiro, estreitamente empacotada em minha túnica e um manto
espesso de cautela. Daniel está sentado na cama, uma xícara de café embalada em suas
mãos, olhando para seus pés. Eu levo meu próprio copo e pouso ao lado dele. Eu olho para
os pés também. Eles são os pés muito bonitos, muito grandes, mas bem formados e aos
jardins.
"Eu tenho que ir embora de novo. Mais tarde hoje. Para uma operação." Suas palavras
caem como um piano em uma lagoa, tão repentina e importante que eu estremeço. Este é
um choque ainda maior do que na noite passada, se isso fosse possível.
"Ah ... bem ..." Eu não consigo pensar em nada para dizer, mas por dentro estou gritando.
Obviamente, eu sabia que ele deveria ter tratamento. Ele não pode não ter nenhum. Mas a
realidade dela, e o fato de que é agora, em linha reta de distância, me obriga a enfrentar o
horror do que está acontecendo com a pessoa que amo.
"Eu tenho que tirar essa coisa classificada." Ele faz uma pausa e esfrega a parte de trás
de sua cabeça, despenteando seus cachos. Onde a maldita coisa se esconde. "E quanto
mais cedo melhor, ou o fato brutal é que vou ficar cego ... ou pior." Ele toma um fôlego
grande, e eu sei que ele está lutando contra uma onda de medo. Quem não gostaria de
ser? Eu estou bem foda! Para ele.
"Eu tenho que voltar para Londres, para a clínica, para mais alguns testes ... então, em
dois ou três dias, eu vou estar sob a faca.”
Há um gemido alto, o que eu percebo, para meu horror, está vindo de mim.
'Ei, não se preocupe! Eu sou jovem e apto e um bastardo muito difícil para um acadêmico”
Abandonando o copo, coloca o braço em volta de mim. Eu coloquei meu próprio copo
trêmula aos meus lábios e tento beber. O café é excelente, mas eu derramo um pouco
dele na minha túnica, felizmente evitando qualquer carne nua.
O espectro de cego, ou foi, é horrível demais para compreender. É como se tudo dentro de
mim tivesse sido esmagado. Deixá-lo tomar minha xícara também, eu sinto anestesiada
ainda frenética. E eu começo fazer negócios, na minha cabeça, com os poderes superiores.
Vou dar-lhe, nunca vê-lo novamente, apenas deixá-lo bem.
Faça algo para mim em vez disso, apenas o deixe bem.
Eu vou desistir de todos os prazeres da carne e doar tudo o que possuo e ganhar a partir
de agora para os pobres, apenas o deixe bem.
"Posso ir com você?” Eu me ouço dizer. "Eu posso ter tempo fora do trabalho. Eu posso
estar por perto. Fazer recados ou o que quiser para você. Eu, hum, eu não quero dizer em
uma espécie - namorada séria de forma com quaisquer reclamações ou qualquer coisa,
apenas uma ajudante ou algo assim. "
Sinto os músculos de seus braços em volta de mim ficarem tensos e endurecerem. Eu
disse algo estúpido, eu sei. Mas eu só quero estar lá para ele, então eu vou saber, assim é
possível, que ele está bem.
Quando eu ligo para ele, ele parece preocupado e perplexo. Ele suspira pesadamente
novamente.

"Eu preciso fazer isso sozinho, Gwendolynne." Ele balança a cabeça ligeiramente, como se
ele não estivesse completamente certo do que ele está dizendo e realmente achasse que
está sendo um tolo, mas não pode ajudar a si mesmo. "Eu ... eu ... não quero que ninguém
se importe com a minha volta. Eu não quero que as pessoas me vejam fraco. "
"Ah, isso é simplesmente estúpido!”
Chocada com o meu desabafo, na verdade ele recua. Sua boca bonita comprime, e eu
percebo que, mesmo em um momento crítico como este, um estudante brilhante como
Daniel Brewster pode ser tão teimoso como um homem das cavernas.
Felizmente, o braço permanece em torno de mim.
"Talvez seja, Gwendolynne, mas esse é o jeito que eu quero." Seu olhar irritado amolece.
"Não é você, amor, sou eu. Eu só preciso fazer isso sozinho. Para provar a mim mesmo
que posso." Ele me dá um aperto. 'Eu me importo com você, muito, muito diabos, mas ...
Eu não posso explicar isso, esta é a maneira que eu preciso que seja." Tocando o meu
rosto, ele me faz olhar em seus olhos, escuros e sombrios por trás dos óculos. "Por favor.
Eu tenho que fazer isso do meu jeito. "
"Mas não faz sentido. Se fosse comigo, eu iria querer alguém lá.”
Então eu acho que ... eu? Para o medo e a escuridão, sim. Mas provavelmente não vai ser
cabeça - de barbear e tubos e todo tipo de truculência médica. Nada como que jamais
diminua o que eu sinto por Daniel não, no menor grau, mas há uma parte, vã boba que me
assusta quando ele me vê desse modo. E os homens podem ser vaidosos e bobos
também, quando se trata dele.
Nós nos apegamos uns aos outros por um tempo, em um impasse.
'Você tem certeza que não posso ir com você?' Eu digo, eventualmente, em voz baixa. Não
é um lamento, exceto no interior da minha cabeça.
Ele fica em silêncio por um tempo. Seu braço e seu corpo ainda estão muito contra mim.
"Olha, não há ninguém que vá estar lá, se é isso que você está pensando", diz ele de
repente, pegando a minha mão na sua livre. "Não há ninguém na minha vida, mas você,
Gwendolynne, eu juro."
Isso passou pela minha mente. Na verdade, tinha. Como uma explicação para a coisa do
tipo aventura, originalmente, e agora de sua relutância em me deixar apoiá-lo, através de
seu calvário. Eu deveria ser grata por isso, mas a minha própria teimosia não vai deixar
que as coisas se encontrem.
"Eu acredito em você ... mas mais uma razão para eu estar lá, então. Se não há mais
ninguém. " "Não!", Diz ele bruscamente, sua boca se estabelecendo em uma linha, popa
imóveis.
Eu me sinto muito severa e imóvel. Eu quero insistir. Eu abro minha boca para protestar,
para insistir em ser ouvida e dizer qualquer coisa maldita para fazê-lo desistir, então eu
mordo minha língua. O homem que eu amo está sob coação.
Como pode uma pessoa pensar direito e logicamente em face do que está à frente de
Daniel? Se eu o amo, eu tenho que entrar nele e deixá-lo lidar com o seu funcionamento e
os seus perigos da sua própria maneira. Não importa o quanto isso me dói.
'OK', eu digo baixinho, "Eu entendo. Você quer lidar com isso por conta própria." Sinto-me
esvaziada, perdida, querendo ainda estar lá para ele. Como se a respiração tirasse tudo de
mim quando saiu, eu caio contra ele, e ele coloca os dois braços em volta de mim, me
segurando contra seu corpo.
"Eu vou ficar bem, Gwendolynne. Eu vou entrar, e obter a operação, e eu estarei bem como
a chuva novamente em outro momento." Ele acaricia o meu cabelo, lentamente,

ritmicamente. "E assim que eu pegar o todo - desobstruído, talvez pudéssemos ter um
feriado ou algo assim? Em algum lugar agradável e acolhedor e luxuoso onde pudéssemos
descansar em uma praia e você pudesse fazer topless e eu posso passar o dia todo
cobiçando você com a minha visão restaurada. "
Ah, o feriado de sonho com o homem perfeito. Algo que eu sempre fantasiei e nunca
consegui. Por que a perspectiva de finalmente acontecer tem que ter como piloto de um
terrível ligado a ele?
Para chegar ao nosso refúgio idealizado primeiro temos que passar pelo vale da morte - e
Daniel não vai mesmo me deixar segurar sua mão enquanto o atravessa.
Eu tremo e choro e desejo que a vida não fosse tão complicada. É como se eu estivesse
caindo de alguma forma, e eu estivesse de frente para a cirurgia horrenda. Daniel me
prende mais apertado, e suas mãos são, oh, tão suaves. Mas, depois de alguns minutos de
desmoronando, eu estou fortalecida pelo seu carinho e sua presença. Eu deveria ser forte
para ele, sua rocha, não agir como uma tola covarde. Eu deveria aceitar a verdade da
questão, e estar lá para ele de qualquer maneira que ele precise de mim para ser. Mesmo
que isso signifique não estar lá realmente.
E eu preciso dar-lhe o melhor possível de uma despedida. Eu procuro sua boca com a
minha, encontro-a e iniciar um beijo. Eu sinto sua força, café com aroma sob a curva dos
meus lábios. Ele recebe o que eu estou fazendo. Nosso duelo de línguas por vários
minutos, quentes e escorregadias. Eu tento empurrá-lo contra o colchão, com a intenção
de cobri-lo de prazer de toda e qualquer forma que eu posso pensar, mas ele resiste.
"Não, a minha maneira", ele diz com uma voz forte, segurando-me pelos ombros e
atacando a minha boca novamente, forçando-a abrir, mergulhando em sua língua de uma
maneira que faz com que a boca da minha barriga se agite e derreta.
Eu afasto todas as noções de homens condenados e refeições saudáveis e apenas me
permito sucumbir, emocionada por sua força e sua manipulação tomando conta de mim.
Quando ele se derrama sobre mim, esquecendo-se da escuridão torna-se doce e fácil.
Ele beija duramente, o ataque tão excitante é quase como ser fodida antes que tivéssemos
até nossas vestes fora. Suas mãos longas e elegantes começam a vagar, acariciando-me
aproximadamente através da toalha, usando sua textura como um estimulante extra.
Eventualmente, porém, ele rasga meu roupão aberto e descobre o meu corpo. Então
espasmódico, e impaciente, ele puxa o cinto cerca de debaixo de mim e agarra meus
pulsos e empurra-os sobre a minha cabeça. Em uma série de laços e nós que um
escoteiro seria motivo de orgulho, ele protege as minhas mãos para o bronze cabeça trilho da cama e testa os laços para garantir que meus pulsos não estão muito
desconfortáveis.
Uma sensação de pânico selvagem cruzado com deliciosas, comportas fraqueza submissa
através de mim. Eu não esperava isto, não agora, não neste momento, estranho emocional.
Eu apenas não estou pronta para isso, mas eu tenho esperado por muito tempo.
Automaticamente eu começo a me contorcer, como se um fogo fumaça começasse a
arder nos olhos de Daniel. Minha compulsão para testar meus títulos parece agradá-lo, e
suas curvas bela boca diabolicamente. Seu prazer óbvio faz minha pele se sentir quente e
formigando.
Ainda vestido, ele se debruça sobre a minha forma exposta, trazendo seu rosto perto, e eu
percebo que em algum lugar ao longo da linha que ele tirou os óculos. Ele não parece estar
tendo muitos problemas vendo-me, no entanto. Na verdade, ele está feliz cobiçando tudo o
que ele quer.

Sem aviso, ele mergulha e lambe meu mamilo, sua língua quente e complicada quando
acaricia a ponta enrugada. A sensação atira ao meu clitóris, tornando-o palpitar, e quando
ele morde de leve e, ao mesmo tempo desliza o dedo para o dente do meu umbigo, eu
gemo e choramingo.
"Silêncio", ele resmunga contra meu peito, em seguida, fecha os dentes novamente,
sempre de forma tão leve. Eles se sentem muito afiados e muito ameaçador. Ele levanta e
puxa em círculos, tirando a pele macia como um cone. Eu mordo duro no meu lábio para
reprimir os meus gemidos, enquanto os protestos de minha boceta silenciosamente, ardor
e dor de ser tocado.
Por um tempo, ele joga intensamente com meus seios, manuseando-os, colocando-os,
exagerando com meus mamilos até que eles se destacam lascivamente como gordura
pregada escura. Quando eu luto para não enlouquecer - e ocasionalmente falhando
miseravelmente, levanto meus quadris sobre a cama - as pontas dos dedos, por vezes,
desviando para outras zonas, antes de voltar para o meu umbigo, cutucando e sondando de
uma forma que me faz idiota e me contorcendo. Às vezes, ele só tira as pontas das suas
unhas cima e para baixo no sulco entre a minha barriga e minhas coxas, o recuo da minha
virilha.
Cuidadosamente, e muito escrupulosamente, ele evita o meu sexo.
Mas eu não posso evitá-lo. Parece ter tomado a minha consciência inteira. Ela se sente
inchada, tensa, aberta, esticada por agonizante desejo. Parece - fazer beicinho entre as
minhas coxas, brilhando com suco e quase fumegante, é tão quente, quente, quente pelas
suas atenções.
Eu estou quase morrendo de vontade de gozar, e de sentir qualquer coisa dele lá embaixo.
Dedo. Língua. Caralho. No entanto, em algum lugar do coração, ainda fresco de minha
consciência, eu reconheço que, mesmo que eu esteja no fogo por ele, este interlúdio é
sobre Daniel, sobre ele estar no controle, sobre ele se perder no jogo e esquecer o que
está à sua frente. Minha frustração intensa, o tormento da recusa temporária - estes são
doces presentes que posso dar a ele para distraí-lo.
Abro minhas coxas mais amplamente, torcendo meus quadris contra os lençóis, levantando
minha boceta, me manifestarei a ele, oferecendo submissão total, deixando-o saber que a
minha carne é sua, completamente, para fazer o que ele quiser.
Finalmente, ele se senta novamente. Seus olhos olham nebulosos, mas eu não sei se é do
desejo ou a coisa odiosa que o aflige. Ele joga fora o seu manto e ele está extremamente
ereto, o pênis vital, poderoso, cheio de magnífica vida e força. Quando ele se inclina sobre
mim novamente, beijando ao longo das linhas de minha clavícula e circulando meus
mamilos com os polegares, a barra quente de sua masculinidade arrasta suavemente em
toda a minha coxa.
"Eu gostaria que tivéssemos mais tempo", diz ele em voz baixa e dura, então chega dentro
da gaveta de um preservativo.
"Eu gostaria de levá-la à loucura com prazer. Passar horas em você. Fazer você gozar e
gozar..." Quando ele fala, em silêncio e com raiva reprimida em seu destino, ele rola a
bainha para si mesmo. "Eu trabalharia para você a tal ponto de luxúria que você não seria
capaz de se lembrar do seu nome e você gritaria sua garganta - prima quando você
gozasse. "
Antes que eu possa me parar, de repente eu saio do meu papel e digo: 'eu vou dar uma
adiada ...'
Há um momento de silêncio absoluto, no qual eu me chuto se eu poderia fazê-lo com

sucesso, então Daniel ruge com risos e praticamente se joga entre minhas coxas.
'Oh, minha Gwendolynne bonita, você é impagável. O que eu faria sem você? " Ele me dá
um beijo duro rápido nos lábios, em seguida, posiciona-se na minha entrada e começa a
empurrar dentro 'Vamos nos divertir muito quando toda essa porcaria acabar. Nós
estamos indo foder como coelhos e jogar todos os jogos de sexo que já sonhou ... e então
outros." Ele dá um grunhido determinado e feliz e enfia-se em casa.
Por um momento, meu orgasmo tão esperado está em perigo de deslizar de distância, fora
do meu alcance, distraído por pensamentos renovados de provação vindos de Daniel. Mas,
então, a mera presença amada dele, seu peso, seu cheiro, sua dureza, sua respiração
quente contra o meu pescoço, tudo conspira para recapturá-la e insistir em ser. Minha
boceta está como flor ao redor de seu pênis e, incapaz de segurá-lo em meus braços, eu
ligo as minhas pernas em volta das suas, levantando os quadris e empurrando e
empurrando e empurrando minha pélvis e meu sexo espasmos contra ele. Daniel me
encurrala em troca, deslizando a mão debaixo da minha parte inferior, acionando em mim,
como se trabalhando todas as suas apreensões e incertezas com a força de seus golpes.
Nós idiotas uns contra os outros como animais, apenas como fizemos antes, revisitando o
espaço brilhante, limpeza de prazer mútuo, o desespero mútuo, mútuo do orgasmo.
É claro que, nesse tipo de ritmo que nunca poderia durar muito tempo. Eu levanto a outro
clímax solavanco, a respiração de convergência e, assim quando eu o pego e o fixo, sinto
Daniel atingir seu pico também. Ele soluça e ruge quando ele se esvazia dentro de mim, e
o som é um grito poderoso de emoção escura.
Depois disso, ele me desata e nós desacoplamos.
Nós dois estamos tranquilos, perdidos em nossos pensamentos, sobreviventes de um
furacão. E uma notícia bombástica. Daniel parece alguém que eu mal conheço, que ele é
muito, e minha cabeça está cheia de pensamentos e emoções confusas que são difíceis de
processar.
Eu me concentro na sequência de eventos, tentando fazer sentido. Um, eu me envolvi em
um jogo de sexo bizarro.
Dois, eu me apaixonei por um belo homem brilhante e glamouroso no decorrer do jogo
sexual.
Três, eu começo a me perguntar se pode haver algo grave, a chance de longo prazo para
mim com o dito bonito, brilhante, glamouroso homem.
Quatro, eu disse descobrir bonito, homem brilhante e glamouroso está em perigo de sua
vida, e, porque não há tempo para realmente conhecê-lo, eu não tenho nenhuma
reclamação sobre ele, os direitos não amante de insistir em que ele me deixe ajudá-lo.
Eu quero gritar e fazer uma birra e quebrar as coisas neste quarto adorável que estamos
compartilhando tanto mas eu não posso. Eu devo ser calma e tranquila, não fazer uma
cena, jogar sensível e dar subsídios para Daniel, que certamente não pode pensar direito
num momento como este. Eu comprometo por ter um pouco de segredo choramingar no
banheiro, mas quando eu saio, limpa e enfeitada, mas muito consciente do que eu estou
usando vestido da noite passada, eu ofereço a Daniel o que eu espero seja um ambiente
calmo, solidário, mas não sorriso demasiado agressivo.
Ele está em seu manto ainda, mas suas malas estão fora e ele está empacotando. Sua
expressão é complexa e melancólica, marcada ainda, mesmo agora, com um pouco desejo.
Ah, se o nosso tempo não tivesse sido tão absolutamente pouco! Quem sabe quantas
possibilidades acenassem?
"Wh, onde você vai ter a operação? Como você vai chegar lá? Eu suponho que você não

pode dirigir. "
Ele solta um suspiro, mas, para meu alívio, não fica tudo distante de mim. Nós nos
sentamos juntos por um tempo e ele me diz, em termos gerais, o que vai acontecer com
ele. O que ele não vai me dizer é onde é o hospital, mas é, aparentemente, um centro de
renome mundial de excelência, uma clínica privada onde ele vai receber os melhores
cuidados.
Eu quero empurrar novamente, implorar para os detalhes, implorar para ser autorizada a
entrar com ele, mas o que passamos tudo isso, e, apesar de ser o mais horrível
pensamento doloroso, no mundo, para que estes possam ser os nossos últimos momentos
juntos, eu não quero que eles sejam cheios de luta e conflito.
"Você é uma boa mulher, Gwendolynne", diz ele, de repente, pegando a minha mão entre
as suas."Eu posso dizer quanto está a custar-lhe para não fazer perguntas e sondar e
entrar em um assento por causa do jeito que eu sou. E Deus sabe que eu te adoro ainda
mais por causa disso. "
Ele levanta a mão aos lábios, beija-o com ternura infinita.
"Você é rara e especial, e quando tudo isso acabar eu acho que pode ter algo raro e
especial também." Ele aperta seu rosto quente contra a minha mão, e eu posso sentir o
espinho delicado de sua barba. Ele continua a falar, sem olhar para mim, a respiração dele
roçando minha pele. "Mas temos que passar por isso em primeiro lugar, para que
possamos começar limpos. Eu não quero que o que aconteceu com a minha mãe possa lhe
acontecer. Doença de meu pai extinguiu a sua vida, esmagou sua criatividade." Ele faz uma
pausa e seus dedos apertam quase dolorosamente em torno dos ossos da minha mão. "E
eu jurei que eu nunca infligiria em uma mulher que eu gostasse, nunca. Ele foi um paciente
caprichoso e ingrato, e ele a culpava por seus infortúnios." Ele beija minha pele novamente.
"E eu não posso garantir que não vou revelar como ele quando a crise vier.”
Eu quero dizer a ele que eu sei que no meu íntimo que ele não vai ser como seu pai, mas
eu estou lutando com tal miséria dentro de mim que eu não posso falar. Em vez disso,
como Daniel endireita-se e vejo o brilho feroz de reprimidas lágrimas nos olhos, eu só
coloco meus braços em torno dele e o envolvo em um abraço. Nós nos beijamos e
abraçamos por um tempo. É estranhamente assexuado, dado o que nós passamos nesse
quarto.
Atualmente, porém, é o tempo. O telefone do hotel toca e do lado de Daniel da conversa
eu posso dizer que há um carro vindo para ele em menos de uma hora - e ele ainda tem
de fazer a barba e vestir-se e arrumar seus pertences.
Estamos em nossos pés, ambos um pouco estranhos.
"Vou levá-la até o hall de entrada, pegar para você um táxi", diz ele, pegando um par de
jeans em cima de sua mala.
"Não, está tudo bem. Eu vou ficar bem." Há um machado de gelo cortando em meu
coração, mas eu consigo mantê-lo junto.
"Você termina de embalar e outros enfeites. Provavelmente é melhor que eu vá. "
Eu faço como se me dirigisse para a porta, não sei quanto tempo eu posso manter isso,
mas em vez de o jeans que ele me entrega uma camisa: 'Aqui ... uma espécie de casaco.
Coloque sobre o seu vestido."
Eu quase sucumbo em seguida. Ele é tão prestativo, tentando me fazer parecer menos
evidente em um vestido que sou obviamente, para a noite e coquetéis e assim por diante.
Quando eu deslizo meus braços na camisa, sua fragrância envolve em torno de mim.
Na porta, um outro beijo feroz, e quando nos abraçamos de novo, ele sussurra no meu

ouvido: "Não vai ser longo. Eles acham que é simples. Eu poderia ser classificado em duas
ou três semanas, e na emenda. Eu vou chamá-la então.”
Meu coração grita: mas e se eu não receber uma chamada, o que significa isso?
Mas eu fico em silêncio, saboreando os últimos momentos com seus braços ao redor de
mim, e depois de um prolongado beijo final eu abro a porta. Ele me olha pelo corredor, e
ao vê-lo, enquanto um último olhar, de modo bonito e tão pueril em seu manto escuro e
seus pés descalços, quase me mata. Nós damos um ao outro um pequeno aceno, então eu
me atiro ao virar da esquina e corro para as escadas em vez do elevador. Eu não paro de
correr até que eu estou fora do Waverley, e eu pego o táxi que está esperando no caminho
de cascalho. Felizmente, parece ser para mim, e o motorista permanece simpático e
tranquilo quando minhas lágrimas reprimidas começam a cair.

Cap. 15 - Melhores Intenções
Eu estou em uma névoa. Eu sinto como se eu tivesse numa operação também. Cirurgia
para retirar- me da realidade, do cotidiano fluxo e refluxo da minha existência.
Como uma idiota, eu tenho tido alguma licença, porque eu não acho que eu poderia
concentrar no trabalho. Mas agora eu tenho tido muito tempo livre em minhas mãos. Eu
deveria ter ido para a biblioteca de qualquer maneira, para me manter ocupada, mas eu
estou em casa, apenas vadiando pelo apartamento, tentando recriar na minha imaginação
todas as coisas que Daniel e eu fizemos juntos. Se eu pudesse mergulhar em lembranças
lindas da vida e sublimes sensualidades, talvez eu pudesse espremer pensamentos de que
está prestes a acontecer com ele, ou pudesse já ter acontecido.
Eu não posso nem tomar o conforto do fato de que ansiando por meu amado não tenho
comido e eu vou perder algum peso. Exatamente o oposto. A geladeira é uma tentação
constante, e, finalmente, eu tenho que me tirar do apartamento e sair dele, andando pelas
ruas sem rumo, sem destino específico, olhando para os transeuntes e vitrines, mas vendo
apenas Daniel, Daniel, Daniel. Finalmente, vejo-me assistindo a um episódio de ER dia que
eu pretendia não assistir ... e eu quebro. Eu não importo com o que ele disse. Eu tenho que
ir até ele. No fundo, eu tenho certeza que ele me queria lá, ou pelo menos é o o que eu
digo a mim mesma quando eu disco o número para o Grange Waverley Hotel e peço para a
pessoa que eu conheço que pode ser capaz de me dizer qual clínica ou hospital que ele
está dentro
'Annie Guidetti ", diz uma voz quente e agradável, que imediatamente me faz sentir quase
chorosa de alívio. Não Daniel, mas alguém que o conhece, alguém de seu sangue.
'Ah, er, Olá, você não me conhece, mas eu sou uma amiga de seu primo Daniel Brewster
e eu me perguntava se você sabe como ele estava indo. " 'Gwendolynne? É você? Eu
estava prestes a tocar-lhe. Que coincidência. "
Ela me conhece? Ela ia me ligar? Preto apertos medo meu intestino. Eu fracasso na
cadeira.
"Sim, sou eu. Daniel e eu temos nos visto. Eu estava no Waverley na semana passada." Eu
sinto-me desviando perigosamente para entrar em pânico e chorosa e eu faço um esforço
enorme para me manter. "Eu sei que ele está tendo ou teve uma operação, e ele disse que
não entraria em contato, mas eu só tenho que saber como ele está, mesmo que ele não
queira que eu saiba. "
Minha voz soa desesperada, ridícula, beirando a histeria, mas Annie Guidetti fala
gentilmente. "Daniel é um homem brilhante, mas neste caso ele é um idiota maldito. E é
muito cruel para ele não mantê-la. Eu lhe disse isso, mas ele é tão idiota e um estoico,
determinado a fazer sua própria coisa ... " Ela faz uma pausa momentânea. 'Oh, minha
querida, eu sinto muito. Estou conversando sobre. Sim, ele teve a operação. Ele a fez antes
de ontem e foi maravilhosamente bem pelo som de coisas. Simples, sem complicações, e
o cirurgião foi capaz de remover todos os bits do tumor para que ele não devesse voltar. "
Eu não posso falar. Lágrimas estão escorrendo pelo meu rosto. Meu coração voa e me
sinto como se eu estivesse voando também. Mesmo que eu estou chorando copiosamente,
eu estou sorrindo como uma idiota para o telefone.
"Você está bem? ' Pede Annie. "Será que você conseguiu isso? Daniel vai ficar bem. Eu

falei com a enfermeira e ele está se recuperando bem. Não há dor pós-operatório, e ele
está esgotado, é claro, mas tudo isso é normal, aparentemente. Suas dores de cabeça
muito ruim tem parado e os primeiros sinais são de que a sua visão não será afetada a
longo prazo. Ele ainda vai usar óculos, mas ele sempre tem feito. "
'Oh, isso é um alívio. " Eu gerencio essas poucas palavras, e então eu estou fora de novo,
chorando como uma idiota.
Annie me permite obter algumas, se não todas, fora do meu sistema, em seguida, diz:
"Olha, por que você não vem para Londres comigo para visitá-lo? Ele me disse para não ir
também, mas eu decidi ir de qualquer maneira. E eu tenho certeza que se você
transformar-se ele vai ficar feliz em vê-la, independentemente de suas tolas ideias
machistas de "ir sozinho" e todo esse absurdo. Fazer vir. Eu poderia fazer com alguma
empresa na unidade. Valentino está organizando um quarto para mim em um hotel
administrado por um de seus amigos no comércio, mas ele pode facilmente reservar dois
quartos como um só. "
Eu vejo o rosto de Daniel, grave, sério, determinado a obter seu próprio caminho. Bem,
besteira isso, companheiro! Eu não me importo que você me mandando em torno
sexualmente, na verdade eu amo isso, mas neste eu vou fazer o que eu quero e você vai
aceitar isso!
"Isso seria maravilhoso, obrigada. Eu adoraria viajar com você. Eu tenho que vê-lo, o que
ele diz. Eu não me importo se ele ficar com raiva de mim. Eu vou me arriscar. " E eu vou
me arriscar a tocar velho Johnson em casa também, e dizendo-lhe que estou indo visitar
um amigo doente por um dia ou dois. 'Que horas você vai sair? Devo ir para o Waverley?”
Não, ela vai me pegar e vamos detonar em um par de horas.
Quando eu desligo o telefone eu danço ao redor da sala, cantando de forma incoerente.
Daniel está vivo! Ele está bem!
E ele pode ver!
Annie Guidetti acaba por ser um companheira incrível de viagem. Para tirar da minha
mente a minha preocupação restante sobre Daniel - como ele vai reagir ao me ver agora ela me diverte com contos de altura do fogoso Waverley Hotel Grange. Acontece que ele
não tem a sua reputação impertinente por nada, e a maioria dos rumores sobre festas de
sexo, atividades exóticas e 'especiais' quartos com 'especiais' instalações são apenas a
superfície da verdade descontroladamente ultrajante.
"Eu era muito bonita, uma inocente até que encontrei o Stones e meu marido", diz Annie
brilhantemente ' mas agora eu sou uma mulher velha e suja e eu gosto! " Ela pisca-me
um sorriso e um piscar de olhos, em seguida, retorna a sua atenção para a estrada,
acelerando com segurança e sem sobressaltos.
Lembro-me que ela não é velha, e reflito sobre como deve ser casada com uma tal
exótica e homem altamente sexy como seu marido Valentino, o cravo lindo continental que
serviu bebidas para mim no Bar gramados o que parece ser uma centena de anos atrás.
Qual seria a sensação de ser casada com um homem fascinante e altamente sexuado
como Daniel? um astuto, voz perigosa dentro de mim antes de eu pudesse suprimir. Isso
é ridículo. Eu ainda mal conheço o cara.
Nós só interagimos na biblioteca e em nossos loucos jogos eróticos. Enfrentá-lo, eu nunca
peguei admitindo que ele é Nemesis, muito menos explorei mais fundo, sentimentos
duradouros. Embora não houvesse esperança, não estava lá, nos últimos minutos antes de
sair ...
"O que Daniel acha do Waverley?", Digo, tentando me distrair dos meus pensamentos.

"Deve ser bastante estranho executando um tipo de hotel sexo e ter a sua própria prima
veio para ficar. "
'Bem, Daniel é apenas um primo adequado. Ele é realmente o filho de primo de segundo
grau de minha mãe, então tecnicamente eu sou uma tia de algum tipo. Eu nem sabia que o
Daniel em nossa família era o Daniel da televisão até que ele se tocou, dizendo que ele
estava pesquisando aqui e tínhamos qualquer quartos? "
"Ah, certo."
"Ele levou para o ambiente do antigo lugar de imediato. Ele é definitivamente um jogador. "
Ela me dá outro rápido olhar para os lados, muito desafiador. "E ele não tinha sido aqui
mais do que um par de dias antes que ele estivesse falando sobre essa mulher
maravilhosa que ele encontrou na biblioteca, com quem ele queria se envolver, e trazer
para o Waverley para passar algum tempo com ele. "
Uau.
"Quando você diz que ele é um jogador ... isso poderia incluir o envio de notas de sexo
anônimo e e-mails, talvez? Desafios explícitos, esse tipo de coisa? "
'Oh, definitivamente. Eu diria que foi até a sua rua. Ele é um homem muito sexy, mas
também sutil e travesso. Por que, ele enviou-lhe algumas? "
Em termos cuidadosamente editados eu descrever algumas das comunicações de Nemesis
e ela ri deliciada.
'Oh, que delícia! Isso parece divertidamente glorioso. Mas é muito desobediência deele não
confessar. Eu acho que você vai ter que levá-lo para a tarefa quando ele estiver melhor,
não é? Virar a mesa em cima dele. Homens assim e agora novamente. Mesmo os homens
mais machistas e alfas como uma mulher para ser a mais forte para uma mudança. "
Como seria isso, eu me pergunto? Annie coloca um pouco de jazz macio no mp3 player no
carro e cai em um silêncio sociável por um tempo. Eu dou a ideia de levar Daniel para a
tarefa algum pensamento. Algum sério pensamento.
Eu não me sinto como levá-lo para a tarefa quando eu finalmente o vejo, no entanto.
É noite pelo tempo que lançar-se na clínica, que é particular, estonteantemente limpa e um
refúgio de luxo tranquilo e quase hotel. Não é bem como o Waverley, é claro, mas ainda
bastante seguro. Como Daniel está fazendo tão bem, ele já está de volta em seu quarto
privado, embora sob acompanhamento cuidadoso.
Quando eu estou autorizada para vê-lo, após o primeiro sentado no bate-papo
reconfortante de Annie com a enfermeira sênior, e em seguida, um rápido uma vez mais
com o desinfetante de mãos, eu encontrá-lo deitado de lado em uma cama grande e
branca, parecendo um herói de guerra ferido. A luz é suave e há uma televisão em um
jogo baixo de minha policial favorita shows, mas Daniel parece estar dormindo, com os
olhos fechados. Ele tem os acessórios para uma IV ainda gravado em seu braço mas
diferente do que eu vejo não preocupante tubos ou fios.
À luz bruxuleante silenciada na caixa, sua pele parece um pouco pálida e etérea. Ele está
usando um solidéu branco suave meia, para garantir a sua limpeza, suponho eu, e eu me
sinto pontada de um momento pela perda de seus belos cachos negros. Seu rosto parece
um pouco estranho e tenso, com sombras roxas sob seus olhos, mas por outro lado ele
ainda é o homem bonito sexy por quem eu caí no amor. A palidez de sua pele e da
brancura da tampa de alguma forma, fazem a sua espessura, cílios fuligem olharem ainda
mais do que nunca, e eles descansam melados nos arcos pretos em seu rosto pálido. O
quarto é quente, e seu peito nu está acima dos lençóis que cobrem seu corpo mais baixo.
Eu ponta dos pés para o lado da cama, não querendo acordá-lo.

"Você é uma menina muito má e desobediente, você sabe. Eu gostaria de ter a energia
para bater em você por me desafiar.”'
Eu vacilo, surpresa. Tenho certeza que ele nunca abriu os olhos. Sua voz soa rouca e
familiar um pouco esganiçada, mas ainda cheia de diversão. Apesar do que ele diz, eu
posso dizer que ele está feliz que eu esteja aqui. E eu sei que mesmo quando ele abrir os
olhos, e não houver alegria em suas profundezas castanhos, claro e sem nuvens.
"Você me conhece ... Eu nunca posso fazer o que eu digo."
Eu quero sorrir e sorrir, porque eu estou tão feliz de vê-lo, e eu sei que ele vai estar bem.
Timidamente eu procuro sua mão, mas ele se antecipa a mim, agarrando-me. Seus dedos
são quentes e seu aperto tranquilizador forte.
Ele sorri também, e ilumina seu rosto, fazendo-o parecer menos destruído, mais normal.
Mais deliciosamente e intoxicantemente bonito, apesar de seu pequeno chapéu branco e da
ausência de seus cachos.
'O que você acha do capacete novo? Sexy, não é? "Ele levanta as sobrancelhas negras. "E
eu estou com medo que meus flutuantes cabelos passaram também. Eu decidi que tudo
fora era mais macho do que apenas metade e metade. "
"Eu aposto que você está muito machista. Um caso SAS verdadeiro rígido. Tenho certeza
que você estará pronto para ir para fora subjugar insurgentes ou algo em um dia ou dois.
Ou assaltando alguém.'
“Eu não podia atacar pudim de arroz, o que eu sinto no momento.'
"Você logo vai se sentir melhor. A enfermeira disse que você está indo muito bem e em
breve você vai estar fora daqui. "
Eu ainda não consigo parar de sorrir e olhar para ele e bebê-lo entrar e amá-lo. Eu não sei
o que o futuro, e se eu vou estar nele para ele. Mas ele sobreviveu, ele vai ficar bem, e
que foi o que eu pedi.
Seus dedos apertam em torno dos meus, fortes e vitais, apesar de sua provação.
"Estou feliz que você veio", diz ele simplesmente. "Esqueça o que eu disse. Esqueça
minhas ideias estúpidas sobre como lidar com isso no meu próprio jeito, e não querendo
que você me veja fraco. 'Ele levanta minha mão aos lábios, e escova-as brevemente
contra ela. Não há uma grande quantidade de força na ação, mas eu posso sentir seu
coração nele. "Sinto-me tão fraco quanto proverbial, mas eu nunca estive mais feliz em
ver alguém na minha vida antes. "
Eu estou muda. Sem palavras. Não tanto pelo que ele disse, mas a partir do olhar em seus
olhos, onde seus sentimentos agora brilham com uma clareza que eu nunca vi antes,
mesmo que eu pudesse imaginar.
Eu sou provavelmente ainda um pouco de um borrão para ele.
Ele se importa. Ele cuida de mim. Ele talvez até me ame.
Eu lhe dou um sorriso confuso e coloco minha mão sobre a mão que está sobre a minha.
Eu quero segurá-lo, abraçá-lo, abraçá-lo, mas, apenas para o momento, e temporariamente,
ele está frágil e não pode ser manipulado. Mas isso vai passar, e quando ele estiver bem,
eu vou dar tudo de mim para ele e mais, de qualquer forma que ele queira.
"Sua prima está aqui. Ela me deu uma carona. Você quer vê-la também?”
'Sim, eu quero agradecê-la por trazê-la para mim. E quando eu tiver uma conversa com
ela, eu quero você de volta aqui de novo, pronta. "
Ele está ficando mais forte agora, soando convencido. Meu sexy Daniel confiante está
retornando
rápido.

"Mas eles disseram que cada um poderia ter apenas 10 minutos, e isso era tudo para a
noite." 'Foda-se' em, "ele anuncia alegremente, esfregando o polegar contra a palma da
mão em um rude e decidida forma lasciva, não em tudo o que você poderia esperar de um
paciente a recuperar de uma operação no cérebro. "Eu estou pagando uma fortuna para
este quarto. O mínimo que eles podem fazer é aceitar meus caprichos um pouco. "
Desejo agita embaixo na minha barriga, mesmo que eu esteja chocada comigo mesmo por
ficar com tesão em uma situação como esta. Ele poderia ter morrido, e eu aqui,
entretendo fantasias lascivas sobre o levantamento do balanço e subindo em cima dele
aqui em seu quarto. Oh querido, eu estou virando um ninfo tal.
Daniel tem um brilho nos olhos castanhos. Eles estão brilhantes e claros e eu quase posso
ler seus pensamentos. E eu estou certa de que ele acabou de ler o meu.
Ele pisca. 'Sim, eu sei. Eu sempre tive fantasias excêntricas sobre sexo em uma cama de
hospital também, mas, infelizmente, estou muito cuidadosamente monitorizado, tendo tido
o crânio perfurado velho. " Ele dá de ombros, acaricia minha mão novamente. "E eu não
tenho certeza que estou até ele, mesmo que não continue verificando-se em mim o que
parece ser a cada cinco minutos. O espírito está pronto, e certas partes da carne estão
mostrando interesse. " Ele lança seu olhar para baixo da sua virilha. Não há muito para ver
por baixo da roupa de cama do hospital, mas a minha imaginação fornece uma deliciosa
imagem de seu pênis dormindo magnífico começando a despertar em si. "Mas o resto de
mim se sente como se ele tivesse sido atropelado por um rolo compressor, e eu não
quero decepcionar minha amada rainha da Biblioteca com nada menos que o desempenho
estelar. "
"Eu posso esperar. Eu tenho auto - controle ... tipo de. " E eu posso jogar comigo hoje à
noite, na privacidade de meu quarto de hotel, antecipando o dia feliz da volta de Daniel em
forma novamente.
"Eu não tenho dúvida de que você tem, Miss Multa", diz ele maliciosamente, deixando
nossas mãos ligadas caírem sobre a colcha. Eu posso ver que ele está exausto, mas ele
ainda parece estranhamente bem e alerta, dado a condição de seu pós-operatório. É como
se um grande peso fosse tirado dele e ele tem tudo para olhar para frente. "Mas quais são
as chances de que você vai enfraquecer quando você estiver no seu próprio novo? Eu sei o
que é um deliciosamente sensual mulher que você é, Gwendolynne. Você não vai deixar a
pequena questão da falta de um homem parar de fazer o que você tem que fazer. " Sua
cabeça afunda contra o travesseiro, mas ele ainda tem a energia de piscar e sorrir.
'Eu não sei o que dizer, o professor Brewster,” digo afetadamente, então estreitando meus
olhos acusadoramente para ele. "E você percebe que a" Rainha da Biblioteca "é o nome que
Nemesis, deu para mim, não é? Que conclusões estou esperando atrair daquele pequeno
deslize?”
Ele dá uma risada pouco cansada. "Celebre o que quiser, minha querida", ele diz baixinho.
"Mas fazer suposições e saltar para conclusões são atividades muito precipitadas. Você
pode obter um monte de problemas. Problemas que eu poderia atender, assim que eu
estiver de volta à plena forma novamente. '
Tremula emoção na minha barriga. Eu o imagino restaurado, ajustado, poderoso, fundo
minha bater do jeito que ele fez voltar no Waverley. Meu sexo dói e anseia pela sua mão,
sua força, seu pau, e eu sei que a sua ameaça sobre a surra, quando gozei pela primeira
vez, não era um vazio.
"Eu vou olhar para a frente para que ..." Eu estou sem fôlego, e tudo o que ele fez foi
fazer uma sugestão. Uma promessa. Estarei uma geleia fusão de luxúria pelo tempo que

ele está de volta no negócio.
"E o que dizer de hoje? Você está ansiosa para hoje à noite? " Ele ainda está segurando a
minha mão, e ele a transforma, em seguida, brincando na minha mão de novo, de fazer
aquela coisa sugestiva com a ponta do dedo. "Sozinha no seu quarto de hotel ... Eu espero
que você vai ficar na cidade? " Por um momento, ele parece um pouco perdido, como se a
ideia de me deixar o machucasse. "Você não vai?"
"Sim, o marido de Annie fez os arranjos. Tenho um de seus contatos do hotel para nos dar
muito,
muitos quartos agradáveis a qualquer momento. "
'Bom', diz Daniel, se recuperando de novo ', porque eu vou imaginar você no seu muito,
muito bom quarto hoje à noite. Vou imaginar você nua e magnífica, esparramada em sua
cama, se masturbando e fantasiando sobre o que eu vou fazer com você quando o doutor
me der alta ".
Estou sem palavras, quero ele tanto. Isso é loucura. Ele é um inválido em um hospital leito
e ele pode ainda me excitar mais do que qualquer homem jamais fez na minha vida.
Seus belos cílios caem. Posso dizer que ele está cansado, apesar de sua maldade
endiabrada e manhosa, subversivo pequeno sorriso dele.
"Eu não estou brincando, você sabe", ele ronrona, em voz baixa. "Vou esperar que você
jogue com você mesma, esta noite, em minha honra." Ele corre a língua - de - rosa nos
lábios. "E quando você fizer eu acho que você deveria escrever tudo para baixo, e enviá-lo
para o nosso amigo Nemesis, pois quando ele vier terá a chance de verificar seu e-mail. "
Eu quero jogar comigo mesma agora. Eu quero fazer coisas indecentes e rudes, para
alegrar o meu herói ferido e que ele se sinta melhor logo. Eu quero satisfazer a lascívia
deliciosa que ele inspira em mim, de novo e de novo e de novo.
"Mas eu não tenho o meu laptop comigo."
Olhos de Daniel estão fechados agora, mas minha mão está na minha coxa, dedos abertos
quando ele polegadas para a minha virilha. Ele se arrasta para mais perto e cada vez mais
estreito.
'Bem, você vai ter que ir a velha escola, então, papel e caneta. É assim que ele começou.
"
Visões de palavras quentes dançando no papel azul quase me fazem gemer em voz alta,
mas depois de uma batida forte na porta me manda centímetros de salto para o ar, e os
olhos de Daniel se abrem e ele ri, tendo em tudo.
Enfermeira de Daniel aparece a cabeça pela porta.
'Tempo, eu tenho medo, Ms Multa ", diz ela alegremente. "Eu vou deixar a Sra. Guidetti em
alguns minutos, e então é hora de dormir para você, jovem. " Ela é muito meia-idade,
muito britânica, muito rápida. Ela provavelmente, tem um coração de ouro, mas eu não
espero que ela vá tomar qualquer absurdo de seus pacientes, não importa o quão
persuasivos ou eles sejam lindos.
Daniel beija meus dedos, então, com espantosa força, quase febril, transporta-me para ele
e atinge- se para trazer os meus lábios para baixo dos seus. Sua boca é quente quando ele
faz contato com a minha, e sua língua prensa para entrada, sondando e sensual, apesar da
presença de nosso público. Estamos, provavelmente, realmente, realmente não deveria
beijar assim, por razões de controle de infecção e tudo mais, mas por alguns segundos ele
domina totalmente a mim de sua cama, degustação e brincadeira.
'Professor Brewster! Realmente! Isso é o suficiente," adverte a enfermeira. Suas palavras
indignadas quebrando o feitiço, e parte. Com extrema relutância.

Um momento depois, eu estou à porta, olhando para trás. Daniel parece drenado por nosso
beijo feroz, mas seus olhos estão brilhantes, afiados como cristal, requintadamente
dominantes. "Até mais, rainha da biblioteca", ele murmura, "e não esqueça da carta.”
"Te vejo mais tarde, professor Hottie".
Ele ri baixinho quando eu passo rápido da sala, perto das lágrimas, o desejo de ficar.
Para sempre.
Um pouco mais tarde, depois de algum tempo no sofá dos visitantes fico pensando,
pensando, pensando e ficando progressivamente mais quente sob a gola, eu estou
autorizada a voltar para ver Daniel novamente. Por dois minutos apenas, e estritamente
não mais do que isso, porque a enfermeira tem coisas para fazer antes que ele durma.
Desta vez não sou deixada sem vigilância, presumivelmente para o caso de Daniel ficar
excitado novamente.
Ele ainda está acordado, mas eu acho que ele precisa de seu descanso agora. A enfermeira
nos disse que o processo de cura drena a energia do corpo, tanto quanto fazer exercícios.
Apesar disso, há um brilho perverso em seus olhos ainda como ele se saudasse a minha
chegada.
"Eu lhes disse que não iria dormir até que eu tivesse visto você, novamente," ele
murmura, sua voz suave e toda carinhosa em torno das bordas.
"Acho que sim!" Eu aperto a mão dele e ele aperta para trás, muito duro.
"Deus, eu me sinto exausto, porém." Aqueles sublimes cílios derivam para baixo de novo, e
era como se ele tivesse corrido uma maratona. Mesmo assim, ele ainda se agarra a minha
mão.
Eu me inclino, toco seu rosto querido, acaricio sua pele. Eu me pergunto o que o seu couro
cabeludo parece, todo raspado e aveludado, mas eu sei que é irresponsável investigar e a
enfermeira provavelmente retiraria-me imediatamente se eu começasse a mexer com
isso. Então, eu me consolo com o funcionamento de meus dedos sobre sua mandíbula
eriçada. Ele murmura algo sobre 'deveria ter raspado lá também ...' e abre os olhos e sorri
novamente. Quando eu beijo sua bochecha, ele calmamente aceita. Eu sussurro, "Boa noite,
doce príncipe", em seu ouvido, pensando como estúpida e sentimental devo soar, e quando
ele estiver de volta a sua melhor forma, ele não irá, talvez, estar muito interessado em
tal sentimentalismo.
Atrás de mim, a enfermeira diz, Tempo 'de ir, Multa Ms. Você pode voltar pela manhã. "
Mas assim quando eu libero a mão de Daniel, toco seu ombro e volto de novo, ele sussurra
em silêncio, mas atentamente , 'Bem, meu amor. Vejo você amanhã. "
Quando eu volto para a porta, seus olhos ainda estão em mim, brilhantes, com significado.

Cap. 16 - Carta Doce
No meu quarto, no Hotel Whitford, que é extremamente luxuoso, eu descubro que o papel
dos convidados tem para escrever é azul. Casca de ovo azul, a cor exata que Nemesis
sempre usa. Deve ser um sinal, ou um presságio, ou algo.
Depois de um tempo, hedonista molho em que eu usei quase toda a essência de banho rico
cortesia e tomei um gole de uma divisão de Blush Zinfandel do mini - bar, eu sossego na
minha cama ampla, suave, mas dolorosamente sem Daniel com a minha caneta e meus
lençóis e o papel azul. Apesar do banho supostamente relaxante, sinto uma mistura de
nervoso e um pouco mais. Eu sinto como se eu fosse a única que teve uma operação no
cérebro e é difícil de processar todos os eventos e as emoções da última semana.
Eu anseio por Daniel, mas eu me sinto um pouco culpada por estar tendo pensamentos
lascivos sobre ele em um momento como este. Eu sei que estou sendo boba, mas parece
peculiar e um pouco doente para ser divertido ter fantasias sexuais sobre um homem se
recuperando de uma operação séria.
E me sinto ainda mais tentada a me masturbar, pensando nele. Mas eu tive minhas
instruções, e quem sou eu para discutir? Bem, não com ele ...
Deixando de lado o meu papel e caneta, obras eróticas não começadas, eu desato a túnica
branca e espessa com os elogios do Whitford. Eu estou nua por baixo. O quarto é quente e
minha pele está um pouco rosa devido ao banho de vapor e um pouco brilhante da loção
enriquecida com vitaminas que eu me entupi depois, imaginando que eu estava me
preparando para Daniel.
Eu fecho meus olhos, tentando chamá-lo, e de repente é fácil. Na minha mente, ele está
comigo, conhecido e bonito, vestido com roupas escuras. Seu cabelo preto selvagem
parecido com um cigano assim como era antes da operação, e como ele vai voltar a ser. E
ele pode ver. Não espetáculos obscurecidos da magia ímpios em seus olhos.
Afundando-me na magia, imagino-me tocando, dedos de monitoramento sobre os meus
seios quando eu descanso inerte e imóvel como uma estátua concebida para a sua
diversão. Ele investiga cada bit de pele que ele pode alcançar, em seguida, descasca meu
manto e explora cada centímetro e recanto que foi coberto também. Ele é dono de todas
as zonas onde ele impõe as mãos. Seios, umbigo, coxas, sexo, é tudo para ele. E como eu
imagino seu escrutínio, eu imagino como eu poderia descrevê-lo em minha carta.
Ele belisca meus mamilos, rolando-os entre os dedos e polegares, fazendo-me contorcer e
esfregar minhas pernas juntas.
Ele mete o dedo no meu umbigo e parece que ele está tocando o meu sexo.
Ele examina o meu fundo e meu ânus, transformando-me e fazendo-me mostrar-lhe tudo,
e eu queimo com a luxúria, tanto quanto fico mortificada.
Ele joga no sulco úmido da minha boceta, gentilmente dobrando os lábios macios, meu
clitóris inchado, a minha entrada.
E quando ele faz isso, ele enfia dois dedos da mão direita dentro de mim.
No mundo real, estou apenas me fazendo tudo isso e me batendo em meu clitóris quando
eu empurro e empurro com os meus dedos em uma imitação pobre do seu pênis. Mas
porque eu estou fazendo isso por ele, o prazer sobe rapidamente e eu venho, gritando,
'Daniel! "

É rápido e duro e desorientador. Minha carne está satisfeita, mas meu coração e minha
mente ainda se sentem desarticulados e de alguma forma fora de fase, porque ele não
está aqui.
Eu deito por um tempo, apenas respirando, fixando-me, em silêncio reiterando a mim
mesma que isto é apenas temporário.
Logo Daniel estará bem e não só vamos poder ter uma foda, adequada deliciosa - e mais , mas nós também vamos ser capazes de sentar e conversar, e, no meu caso pelo menos,
colocar as cartas na mesa.
Mas eu estou impaciente. Eu quero me entregar agora. Eu sei que é estúpido, mas ainda
assim.
Então eu aperto a minha faixa superior, o meu vinho, subo na cama e levo a minha caneta
e o couro duro - apertando a pasta contendo artigos de papelaria caro do hotel.
E eu começo a escrever.
Caro Nemesis, eu tenho algo para lhe dizer. Algo de que você vai gostar, e algo que você
não vai. Mas aqui vai...
Aqui estou em um quarto de hotel em Londres e eu só tenho me masturbado. Eu gostaria
de poder dizer que eu estava pensando em você, mas eu não estava. Não é verdade. Eu
estava pensando em outro homem quando eu me toquei sozinha.
Aquele de quem eu lhe falei em uma de nossas conversas anteriores. Você se lembra do
homem aleatório que eu escolhi para mostrar a minha boceta? É ele.
Eu vim a conhecê-lo, e eu me apaixonei por ele.
Eu espero que você não fique zangado?
Ele é lindo e inteligente e ele é engraçado. E ele me faz sentir todas essas coisas
também. Com ele, eu me sinto como uma deusa. Exatamente a deusa que você me
descreveu, também. Só que ele faz com o poder de seu toque, seus olhos, sua voz, sua
risada ... e seu corpo incrível quando ele me fode e me acaricia.
Só agora quando eu estava deitada aqui nessa cama larga, me tocando e imaginando que
era ele. Eu estou usando um espesso roupão atoalhado macio, mas ele soltou e abriu
amplamente, de modo que eu pudesse acreditar que ele estava estudando o meu corpo e o
tocando. Seu olhar era como o calor derretido fluindo sobre ele, e seus dedos se tornaram
um pincel na minha boceta, deslizando e explorando.
Ele me fez tocar a mim mesma em toda parte. Em meus seios e meus mamilos. Minhas
coxas e a parte inferior, à direita na ranhura. Entre as minhas pernas na fenda da minha
boceta. Fiquei toda molhada só de pensar nele, sonhando com suas mãos habilidosas,
examinando-me, seus dedos remando na minha umidade. Eu brinquei com meu clitóris, do
jeito que ele brinca, e eu empurrei os dedos dentro de mim, do jeito que ele faz.
E quando gozei, foi para ele, gritando seu nome.
Espero que isso não deixe você aflito? Mas eu não posso me ajudar, eu o amo.
Eu o amo o seu corpo, e a maneira como ele fode e brinca comigo. Eu amo ele por sua
mente, porque ele é esperto e brincalhão e invulgar e é como nenhum homem que eu já
conheci antes. Eu quero fazer coisas com ele, para ele e para ele como eu nunca quis
antes. Coisas estranhas, que só agora parecem maravilhosas e certas.
Você pode entender isso? Eu acho que você pode. Eu acho que você o conhece tão bem
quanto eu gostaria. Eu acho que você o conhece muito melhor do que você a mim, e do
que eu a você.
Estou sendo muito sincera Nemesis. Eu não posso recuar agora.

E eu nunca iria querer, mesmo que ele não me amasse como eu o amo.
Será que eu vou postar isso? Ou entregá-lo para a pessoa a que está destinado? De
alguma forma, eu acho que vou. Eu vou ser ousada. Eu vou ser corajosa. Ele vale a pena o
risco.

Cap. 17 - Em algum lugar luxuoso
Eu estou no quarto, na casa de campo, preparando-me, meu coração acelerado.
Na cama se encontra uma carta, escrita em uma mão conhecida num papel azul. É
explícita e deliciosa, e me faz quente. Não que eu não esteja quente já, em mais de um
sentido.
Aqui eu estou em um paraíso tropical, em algum lugar agradável e acolhedor e luxuoso, e
meu companheiro é o homem que eu amo e desejo, Daniel. Ele está completamente bem
agora, totalmente recuperado de sua operação e da ameaça que lhe deu origem.
As instruções contidas na carta são bastantes específicas.
Perfume-se com o lírio do vale.
Concluído.
Apare seu buço púbico do jeito que eu gosto.
Concluído.
Coloque um pouco de tonalidade no lábio como seus mamilos e brinque com eles, até que
se levantem.
Feito ... ooh, sim, muito bem feito.
Vista seu espartilho de novo, um branco bonito com o branco rendado com tampo de
meias e os brancos de salto alto.
Bom trabalho que eu tive a intuição de trazê-los, não é? Mas como eu não poderia, dada a
reação que teve quando eu o usei na última vez?
O crepúsculo do Caribe é multicolorido e agradável e, obedecendo ao meu amado, eu me
ligo às rendas cortadas do cetim branco basco que ele tão apaixonadamente gostava de
me ver. Apesar dos protestos de Daniel sobre a minha perfeição, há apenas um pouquinho
menos de mim para empinar a ele. Ele disse que eu era muito impertinente e ele me
puniria se eu fizesse qualquer dieta tola e perdesse peso, mas há apenas alguns dias
especiais na vida de uma menina quando ela realmente precisa ser mais esbelta do que
outras. Ainda há muito de mim, porém, e provavelmente haverá um pouco mais antes de
tempo, dada a cozinha ilha luxuriante e sua abundância.
Uma leitura no espelho é necessária e um prazer secreto. Gosto de olhar para mim em
todos os meus enfeites de neve. Bem, eu gosto de olhar para mim de qualquer maneira.
Eu amo estudar meu corpo e imaginar as mãos itinerantes de Daniel sobre ele, adorando-o
e saboreando-o e dando-lhe prazer, oh prazer, tanto, numa pontuação de maneiras
diferentes.
Eu amo o jeito que ele olha para mim também, vê-lo agora, sem impedimentos e curtindo
cada detalhe.
Meu reflexo me faz rir. Bem como o espartilho e seus equipamentos são, eles fazem
transmitir a aura de uma impertinente 'Como uma virgem' numa batida de dançarina,
embora nos clubes melhores que eu possa imaginar as meninas não têm seus peitos tão
equilibrados precariamente à beira da exposição como eu. E elas provavelmente usam
cordas também, que, se meu arbusto bem aparados ainda estão em exibição em toda a
sua glória.
Eu pego um pincel, chego até o meu cabelo arrumado e, ops, um mamilo sai de um dos
bojos rasos do sutiã perigosamente. É rosa e rosa, como especificado, e quando eu o

coloco de volta no lugar um choque de prazer atravessa por mim e meu clitóris brilha e
formiga. Eu me sinto tão devassa desde que chegamos aqui que eu estou pronta para cada
hora de sexo, a cada minuto do dia ou da noite. Eu não sei se é algo no tropical pólen da
flor que perfuma o ar que está agindo como um afrodisíaco, ou apenas porque eu amo
Daniel assim desesperadamente que eu quero transar com ele o tempo todo.
Ou fazer outras coisas.
Corro os dedos sobre a parte de trás da escova de cabelo clássico e muito cara de pau
que ele comprou recentemente para mim. O que faz o meu clitóris formigar também.
Ainda a segurando, faço um último inventário.
Cabelo brilhando e caindo sobre meus ombros? Confere
Hectares de líquido da rachadura quase explodindo de minha calcinha basco? Confere.
Cuidadosamente preparado pelos pubianos já ligeiramente brilhando com excitação?
Confere.
Olhos enormes e brilhantes com a antecipação requintada e deliciosa de medo? Confere.
Meus quadris ondulantes, eu ando devagar por uma vila isolada privada que foi alugada,
minha emoção e desejo reunido a cada passo. Entre as minhas pernas me sinto já inchada,
e meu mel escorrega ao ponto de jorrar mais. Mas eu sei que Daniel ama o fato de eu
estar tão suculenta. Ele me diz que sou uma rameira fácil e devassa quando estou
permanentemente molhada para ele, mas ele realmente adora, e é claro que dá a ele uma
desculpa perfeita para me disciplinar.
O céu que arqueia sobre o oceano além de nossa varanda está listado com rosa e águamarinha, e as cores se misturam na noite tropical que escurece. Lâmpadas cintilam em
cada extremidade do campo aberto, com piso de tábua expandindo, atraindo mariposas
esvoaçantes, e há uma mesa rústica de madeira e um par de alto - aparadores de
cadeiras de semeadora. Na extremidade da varanda, há uma espreguiçadeira, baixa ampla,
espalhada com um algodão jogado listrado com cores alegres, primitivas.
Em uma das cadeiras de espaldar alto fica o meu amado, perfeitamente relaxado, olhando
para o mar. Ele também está vestindo branco - um par de calças de linho soltas, com
cordão - e ambos o peito de seu pelo e seus pés elegantes estão levemente nus e
bronzeados.
Mas é o que ele está usando em seu rosto que faz meu sexo apertar e excitar.
Ah, é a máscara ... a máscara de couro a partir de nossas cartas fogosas e nosso jogo de
sexo.
Mau agita excitação na boca do meu estômago e do suco que foi reunindo transbordando e
escorrendo pela minha perna, umedecendo a renda branca no topo das minhas meias.
Como se ele fundisse, ele se transforma, tanto em Nemesis e Daniel, um e o mesmo.
Como se eu não soubesse subconscientemente desde o início.
Seus olhos brilham no quadro do couro escuro que os rodeia e sua boca, aveludada sensual
curva
por apenas um segundo em um pequeno sorriso. Ele ainda usa óculos por algum tempo,
mas esta noite ele tem seus contatos em polegadas A brisa da ilha esvoaça seu cabelo
escuro brilhante, que tem crescido de novo, embora ele não o use tão longo quanto antes.
Seus cachos negros enquadram a cabeça como um halo, dando-lhe a aparência de um anjo
devasso, angelical e infernal. Especialmente na máscara.
"Quem disse que você deve levar isso?" Sua voz é suave e cheia de risos, embora é claro
que ele está tentando soar pomposo.
Eu olho para baixo e percebo que eu trouxe a escova comigo. Pensamento positivo,

obviamente ... "Ninguém. Eu ... eu esqueci que eu a estava carregando. "
Eu me sinto tonta, tonta, quase flutuando, como se eu estivesse incrivelmente alta. O que
eu estou, é claro.
Estou voando. Eu agarro a escova, segurando-a firmemente como uma maneira de me
concentrar e parar de me balançar para lá e para cá, rodando meus quadris ou descendo
para me tocar. Nada para amenizar a sensação intensa congestionada no meu sexo. Parte
de mim quer se jogar para baixo de costas no sofá e quer apenas espalhar minhas pernas
largas para que ele possa mergulhar em linha reta em mim. Mas parte de mim anseia por
nossos deliciosos, jogos torcidos.
Ele dispara um suspiro, como se eu fosse uma aluna vexatória densa de novo, e que não
vai aprender. Mas é tudo uma cena. Dentro de mim eu sei que ele está rindo. Estou
sorrindo, por dentro, embora para os fins deste interlúdio meu rosto seja solene e
respeitoso. Bem, é para agora. Eu tenho o hábito lamentável de quebrar com críticas
momentâneas, o que o coloca fora também, resultando num caos delicioso.
'Bem, coloque-a sobre a mesa. Como uma boa menina ".
Tão professoral. Portanto, quase pomposo. Tão cheio de amor.
Eu balanço para a mesa de madeira, meus saltos fazendo barulho sobre as placas e os
meus seios ameaçando derramar do espartilho dos gumes das rendas, um fato que não
escapa de seus olhos mascarados. Eles eriçam com indisfarçável emoção, e, quando eu
roubo um olhar para sua virilha, eu posso ver agitações já sob o linho branco.
Em cima da mesa estão outros objetos que fazem a minha boca secar e minhas pernas
mais úmidas. Brinquedos para o nosso jogo, itens familiares que tanto gosto.
"Vem aqui agora."
Eu obedeço, começando a me sentir fraca. Eu nunca consigo superar o quão maravilhoso
ele é. Quanto glamour. Eu não acho que eu vou cansar nunca do fato de que um homem
tão especial seja meu. Que tão rara criatura como ele acredita que eu sou tão especial, e
tem o poder de me fazer acreditar também.
Sua boca parece muito vermelha sob a máscara, seu nariz nobre e poderoso. Eu quero me
jogar para meus joelhos e adorá-lo. Eu quero puxar para baixo suas calças e pôr a boca em
seu pênis. Algo que poderia muito bem acontecer antes que a noite se fosse.
Ele no salão em sua cadeira, só olhando para mim. Eu fico tremendo, só de olhar para ele.
Eu fico mais rígida e mais excitada por segundos.
"Mostre-me os seus seios, rainha da biblioteca", diz ele, claramente saboreando as
palavras. "Eu quero ver os seus adoráveis mamilos rosados." Ele está sorrindo agora. Será
que ele vai perder o primeiro desta vez?
Auto - consciente, mas em um bom caminho, eu o tiro para fora do topo do meu
espartilho. A pressão ascendente da desossada popa faz meu peito parecer mais
voluptuoso do que nunca, e parece apresentar minhas curvas amplas para sua leitura. Ele
passa sua língua para fora e varre o lábio inferior como se ele já estivesse me provando.
"Brinque com eles", ele comanda, mudando um pouco no seu lugar, então, com um
encolher de ombros, colocando a mão na sua virilha. Ele sabe que eu sei que ele tem uma
ereção. Eu teria que estar com os olhos vendados para não notar. Então, por que escondêla?
Realmente tremendo agora, toco meus mamilos. Com cautela. Estou tão ligada que
mesmo um pouquinho mais de estimulação pode derrubar-me. Como é, raia dardos
prateado de dicas de meu peito ao meu clitóris e, incapaz de me parar, eu agito meus
quadris rebeldes.

'Tut Tut ", reprova o professor Nemesis.
Aparentemente, além do meu controle consciente, minha pélvis ainda balança.
"Agora, pare de ser uma menina desobediente e se comporte", ele continua no seu melhor
tom acadêmico, ainda apertando suavemente seu pênis. "Brinque com seus mamilos
corretamente e pare de remexer sua boceta, ou haverá problemas. "
Problemas como você não iria acreditar! Problemas que espero, implorar e pedir.
A noite é como mágica, sobrenatural em sua beleza, mas tão real. É tudo real. Eu belisco
meus mamilos duros e me lembro de que não estou sonhando. Então grito de tanta dor e
prazer.
Ele me dá um olhar de advertência de trás da máscara e eu derreto. Mel sedoso desliza
para fora de mim de novo e eu deixo escapar um gemido indefeso da luxúria quando
escorre para baixo.
'É isso aí, sua vadia! Eu já tive o suficiente desta falta de auto - controle. "
Então ele está em seus pés e empurrando-me para a balaustrada da varanda.
"Fique aí. Fique parada. "
Eu sei que é apenas um jogo, mas sua voz é tão feroz que quase me faz gozar no local.
Mal posso me conter e parar de me masturbar e aí então quando ele dá passos de
distância para a mesa por um momento e volta com um lenço de seda e a almofada de
sua cadeira. Isso ele se dobra sobre o trilho, então ele me manipula sobre ele, para que a
minha cabeça e os braços fiquem pendurados sobre o outro lado. Meus seios derramam
ainda mais fora do meu espartilho, e a pressão na minha barriga arrasta na raiz da
proposta de meu clitóris latejante. Eu estou quase pronta para o clímax quando ele desliza
o lenço entre os dentes e o prende atrás de minha cabeça como uma mordaça. Eu tendo a
fazer muito barulho quando nós brincamos, e quando ele me fode.
Ele cutuca meus tornozelos para melhorar a sua visão, e da suave brisa amena agrada
meu sexo. Eu me sinto tão devassa, obscena tão, tão exposta. Isso me faz doer e me
contorcer e gemer por trás da minha mordaça. Ele me recompensa estendendo a mão para
ajustar um bocal com uma mão, enquanto com a outra ele empurra dois dedos dentro de
mim...
Eu começo a ondular, mas ele se retira, murmurando, 'ainda não'.
Ele volta para a tabela. Eu espero, dolorida para ele. Quando ele volta, ele me penetra
rapidamente, peremptoriamente, quase violentamente. Mas não ele mesmo.
Não, não, é um brinquedo, um par de esferas de vidro ponderados sobre um cordão de
seda. Um dos meus favoritos. Incapaz de segurar por mais tempo, gozo duro, meus
músculos internos agarrando com força os intrusos sensuais, enquanto meus gemidos são
uma gorgolejo bárbaro atrás da minha mordaça.
'Eu avisei sobre a sua falta de auto - controle, não foi? " Sua voz é como veludo no meu
ouvido. Ele aperta meu rosto fundo e ao mesmo tempo acaricia meu clitóris, e eu gozo de
novo, fazendo a rocha das esferas dentro de mim.
Choramingando em torno da obstrução entre meus dentes, eu sinto algo duro e um pouco
espinhoso quando ele move contra mim que não é ele. Eu percebo que ele tem a escova
enfiada no cós da calça. Ela não fica lá muito tempo. Um momento depois, como meu
sexo ainda está tremendo, ainda quase em convulsão, ele começa a me bater com ela. Eu
me remexo e agito levemente, segurando-me o trilho com uma mão e acariciando-me
ousadamente com a outra. Eu não acho que ele me engana, na verdade, ele provavelmente
gosta. Ele não está a me bater duramente, é apenas um jogo, as torneiras são
brincalhonas. Mas ainda assim elas picam e criam calor. Mais calor. Calor escaldante que

se instala e coleta e queima transmitindo em minha boceta.
E então ele teve o suficiente de jogo. Com um resmungo mas rindo 'Oh inferno! ", Ele
atira a escova de lado, então rudemente arranca as esferas de vidro do meu sexo. Um
segundo mais tarde, quando eu chego perto para tentar acariciá-lo, ele arrasta para baixo
as calças brancas, encaixa o pênis para mim e entra. Ele me enche em uma corrida rápida
implacável e eu gozo de novo, apertando-o agora, não o vidro frio inanimado. Em
transportes de felicidade, eu seguro o trilho com uma mão e com a outra alcanço
cegamente para agarrar os músculos flexores da coxa. Ele também aperta o trilho
enquanto procura debaixo de mim para encontrar meu clitóris.
Não é um conferência elegante. Na verdade, devemos estar dando um grande espetáculo
no crepúsculo tropical, empurrando e empurrando e deslizando um contra o outro, eu com
meu seio pendurado para fora do meu basco e ele com as suas nádegas nuas flexionando
enquanto ele empurra e fode e pressiona. No meio da confusão ele puxa o lenço para me
livrar e os meus gritos de prazer assaltam o céu da noite viva.
Eventualmente, e com bastante rapidez, chegamos ao inevitável, e eu não sou a única
gritando e gemendo e gritando "eu te amo". Eu não sou a única gozando com quem eu
adoro.
Mais tarde, nós olhamos para as estrelas em um céu azul-marinho, esparramados em
nosso sofá, ambos nus sob o alegre jogo. Bem, quase. Eu ainda tenho as minhas meias,
mas o basco está enganando em algum lugar nas placas, juntamente com os meus
sapatos, calças de Daniel, a escova de cabelo e as bolas de amor.
'Casa amanhã, então? Eu toco seu rosto querido na escuridão, como sempre admirando
seu perfil real.
As lâmpadas saíram há um tempo atrás, mas é tão romântico aqui que nenhum de nós se
preocupa. "Sim, mas nós vamos voltar", diz ele, acrescentando um outro brilho quente feliz
como eu já sento. Seu braço apertam em meu meio de um aperto afetuoso.
Vai ser bom ir para casa, de volta para a nossa vida comum, mas também é bastante
extraordinário. Eu de volta à biblioteca, Daniel trabalhando em seu documentário e seu livro
e, em seguida, estabelecendo-se para um novo emprego, uma prestigiada recém - criada
cadeira de história na universidade local - que tem o prazer de receber tal distinto e de
alta perfil figura em sua lista acadêmica. Para o momento que estamos vivendo no meu
apartamento, que é um pouco de brinquedo mas quando nos instalarmos vamos começar a
procurar por uma casa.
Ele se vira para mim e até mesmo nas sombras azuis de seus olhos estão brilhantes. Eu
penso no que poderia ter quase acontecido com ele e eu mordo as lágrimas por um
momento, em seguida, deslizo meus braços em torno dele e o abraço tão apertado como
ele está me abraçando.
"Você está bem, amor?", Pergunta ele, soltando um primeiro beijo na minha testa, minha
bochecha, então nos meus lábios.
"Eu estou bem, Professor Brewster, muito bem." Na verdade, eu estou mais do que bem,
porque contra meu quadril sinto seu pau sempre excitado endurecer novamente. A
espreguiçadeira está OK, mas dentro temos um magnífico dossel com toalhas nítidas
fornecidas diariamente pelo serviço de limpeza.
"Vamos entrar e, hum, lidar com isso em um ambiente mais palaciano? ' Eu tocar seu pau
e ele faz um som baixo, de fome. Ele empurra contra mim por um momento, em seguida,
atira de volta o lance, se levanta da espreguiçadeira e chega até a me chamar gentilmente
para os meus pés.

"Boa ideia, senhora Brewster, como sempre. Boa ideia.
'OK, só um minuto. " Eu retiro minhas meias brancas e macias, arremesso-as na entrada
na minha calcinha basca de noiva, em seguida, chego para o meu marido.
De braços dados, nus na noite agradável, caminhamos juntos em nossa lua de mel na casa
de campo ... e do futuro.
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