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Capítulo Cinquenta 

Existem momentos quando se despir não é sexy, estar coberta de sangue seco, entranhas e cérebros é um 

desses momentos. Armas primeiro e havia um pouco de zumbis secos nelas, também. Nós as limparíamos 

mais tarde. Nossa armadura deixou um ponto limpo nas nossas camisas de baixo. As vestes todas 

precisariam ser limpas, e já que a minha era personalizada eu não tinha uma roupa reserva. Vestes de 

homens não cabem direito em mulheres, embora eu poderia pegar emprestado uma veste masculina e 

porque ela era realmente muito grande para mim ela não esmagaria meus peitos do jeito que fez com 

mulheres que eram maiores nos ombros e tronco. Mas segurando a veste e olhando para algumas das 

manchas nela eu pensei que uma segunda veste não seria uma má ideia.  

Nós três prestamos atenção às nossas armas e armaduras, não era sexual. Camisetas primeiro, e Nicky olhou 

para meu sutiã, tudo bem, ele olhou para meus peitos, eles acabaram por estar em um sutiã preto de cetim. 

 “Eu gosto disso em você”, Nicky disse. 

 “O que, meus peitos?” 

Ele sorriu. “Isso, também, mas você não xinga se eu encarar seus peitos”. 

“Eu estou usando um sutiã push-up se eu não quisesse que as pessoas olhassem para meus peitos eu 

deveria provavelmente usar alguma outra coisa”. 

“Sim, mas eu sei que Nathaniel fez suas malas, o que significa que todos serão push-up, de cetim ou renda”. 

“Eu sorri e balancei a cabeça. “Eu não tenho certeza de que possuo qualquer outra coisa”.  

 “Eu gosto disso a respeito de você também”, ele disse. Ele tirou sua camisa em um movimento. Eu ouvi a 

roupa prender em um ombro quando ela saiu, mas ao menos a veste significava que a camisa toda não tinha 

sido coberta por um lamaçal, ruim para as vestes, mas bom para nossa paz de espírito e um menor fator 

nojento. Eu concentrei na expansão de músculos do peito dele e ombros; eles quase me distraíram das 

superfícies planas do seu estômago.  

 “Hmm… tanquinho de oito”. 

Ele sorriu. “Alguns dos outros guardas estão putos, porque eles podem apenas ter um conjunto de seis 

músculos, se eles derem duro”. 

 “Oito é genetico, certo, nem todo mundo consegue mais do que um conjunto de seis, não importa o quão 

duro eles malhem”. 

 “É”, ele disse, e ele pareceu satisfeito de si mesmo. 

Havia um pequeno som no ambiente, do tipo que faz você olhar para cima e tentar localizar a origem, e 

dependendo de quem estivesse fazendo o barulho, você ou fingiria que não tivesse ouvido ou confortaria a 



pessoa fazendo o barulho. Dev teve seu cinto desafivelado, mas sua camisa estava apenas parcialmente 

desfranzida. Ele estendeu suas mãos meio que estranhamente distantes do seu corpo, como se ele não 

quisesse tocar alguma coisa, ou já tivesse tocado alguma coisa e não quisesse transferi-la de suas mãos para 

suas roupas.  

Nicky e eu olhamos um para o outro, e sem uma palavra, fomos até Dev. “Me deixa ajudar você a tirar essas 

roupas,” Eu disse, tentando colocar  provocação e sensualidade nas palavras. 

Dev olhou para mim, olhos muito grandes, face meio que pasma com a ponta de pânico que ele estava 

combatendo. Ele estendeu suas mãos até mim como se ele tivesse cinco anos e tivesse se machucado. Não 

havia marca nas mãos dele, elas pareciam limpas pra mim, mas as vezes você tem meio que um momento 

Lady Macbeth, e até depois de limpar o sangue, é como se você ainda pudesse vê-lo, senti-lo, impregnado na 

sua pele.  

Eu me estiquei para tocar as mãos dele, mas ele recuou. “Eu tenho... coisas em mim”. 

“Eu também”, eu disse, com voz suave. 

His eyes fluttered, and flashed white like a horse about to bolt. 

Os olhos dele tremeram, e revelaram mais do branco, como o de um cavalo prestes a fugir. 

 “Tá tudo bem, Dev, Tá tudo bem”. 

Ele sacudiu a cabeça. 

“Você disse que pensou que nunca me tiraria das minhas roupas, e você ainda nem disse como eu pareço 

fofo”, Nicky disse. 

Aquilo arrancou um sorriso de Dev, era fraco, e um pouco incerto, mas era melhor do que eu havia 

conseguido dele. Ele olhou para Nicky então, realmente olhou para o outro homem, ele olhou para o peito 

nu e musculoso dele, do jeito que Nicky havia olhada para os meus peitos. Existiram alguns homens na 

minha vida que mesmo tão confortáveis como eles estavam partilhando a cama comigo e outros homens ao 

mesmo tempo, eles arrancariam aquele olhar do Dev sem estarem em uma briga, ou pelo menos 

severamente desconfortáveis, mas Nicky segurou o tranco. 

“Assim está melhor”, Nicky disse. 

Dev pôs a cabeça para um dos lados, e disse, “Você não gosta de homens, então por que você se importa se 

eu admirar a vista?” 

Nicky se encolheu o quanto seus músculos do ombro o permitiram. “Eu gosto de saber que você não está 

apenas brincando a respeito disso”. 

 “Você gosta de saber que eu traçaria você se você me permitisse, e você ainda está indo para o chuveiro 

comigo. A maioria dos homens hétero estaria totalmente apavorada por isso”. 

 “Eu sou seguro da minha masculinidade”. 

 “Bem, essa é a verdade”, eu disse.  



Nicky sorriu pra mim, e eu sorri de volta.  

“Mas você não estaria me traçando, eu não dou a traseira pra ninguém”, Nicky disse. 

“Isso funciona pra mim”, Dev disse. 

Eu não tinha mais certeza de que nós estávamos brincando.  

Nicky sorriu. “Se eu mudar de lado por você, então eu terei que brigar com Jean-Claude e Asher. Eu acho que 

eu ficarei nesse lado da divisão heteroflexível, fará as coisas menos complicadas”. 

Dev fez beicinho para ele, e se você nunca viu um homem lindo, atlético, com 16 cm fazer beicinho e ser 

capaz de fazer isso funcionar totalmente para ele, então sinto muito, porque foi muito engraçado assistir. 

Nicky deu risada. “Vamos ficar pelados e molhados”. 

O olhar no rosto de Dev diante de um comentário ousado de outro homem arruinou o beicinho e despojou 

seu rosto para algo incerto e esperançoso. Eu não sabia que Dev pensava que Nicky era bonito, mas Nicky 

lidando com o outro homem me fez saber que meu werelion (homem-leão) (homem-leão) sabia. Era eu tão 

cega, ou era Nicky apenas observador desse jeito? 

Dev tirou a camisa em um rápido movimento e a jogou no chão como se ele não quisesse tocá-la não mais 

do que ele precisasse, mas ele abriu o zíper das calças dele e as tirou para juntá-las às meias e botas que já 

estavam no chão ao lado dele. Ele estava de repente todo nu e lindo, mas ele não estava olhando 

desafiadoramente para mim, ele estava olhando para o outro homem. Era quase como se ele pensasse que 

Nicky fosse amarelar, e ter um momento de pânico heterossexual, mas eu sabia melhor. Se isso fosse um 

teste de nervos, minha grana estava no Nicky. 

Ele não me desapontou. Ele apenas desabotoou suas calças e as tirou, tá certo que ele teve que descascar a 

calça devido a um fluido que secou em uma perna, mas ele se livrou delas e deixou-as cair sobre suas 

próprias botas e meias. Ele permaneceu ali pelado e gostoso, e encarou Dev como se ele estivesse 

desafiando ele a dizer alguma coisa.  

Dev abriu a boca, a fechou, e então riu com a cabeça pra trás, olhos fechados, completamente encantado. 

Nicky olhou pra mim, e sorriu. Eu decidi ali então que eu nunca tentaria e blefaria Nicky, porque ele estava 

fora da minha liga. Eu poderia mentir, mas eu não conseguiria manipular daquele jeito, nem mesmo por uma 

boa causa.  

Nicky estendeu sua mão para mim, e eu fui até ele. “Você está com muita roupa”, ele disse. 

 “Nós podemos consertar isso”, eu disse.  

 “Sim”, Dev disse, sua voz ainda contendo uma ponta de risada, “nós podemos”. 

 “Nós consertamos”. 

 

Capítulo Cinquenta e Um 



Nós nos ajudamos a nos limpar. Demorou três vezes com o Shampoo para o cabelo do Dev ficar limpo. Ele 

foi o pior atingido de alguma coisa, ou talvez era a fina textura de bebê do cabelo dele, o que quer que seja 

Nicky me ajudou a pegar partes de trás do cabelo de Dev. Ele começou a tremer mesmo que a água estivesse 

quente, mas há frios que nenhuma quantidade de água quente vai aquecer. Eu acho que nós poderíamos ter 

deixado a pele dele rosa com o calor e ele ainda teria tremido. 

Ele colocou suas mãos no azulejo da parece e se inclinou, como se ele estivesse tentando tirar forças da 

parede para manter-se em pé. Nicky e eu trocamos um olhar; ele mexeu com a cabeça dele para que eu 

pudesse me aproximar de Dev enquanto ele continuava a tirar partes de zumbi do cabelo do outro homem. 

Eu toquei o braço dele, e ele pulou. 

 “Sou eu, Dev, é apenas eu”, eu disse.  

 “Sinto muito”, ele disse, “Eu não sei o que está errado comigo”. 

Eu deixei aquilo de lado, nós ambos sabíamos o que estava errado, mas saber nem sempre resolve. Eu 

toquei o braço dele de novo, e dessa vez ele ficou parado para isso. Eu escorreguei por debaixo do braço 

dele e mesmo com ele apoiado contra a parede ele era alto o suficiente para eu olhar para cima pra vê-lo e 

não ter que me inclinar. Ele era mais alto que eu, e de pé com seus braços de cada lado e acima dos meus 

ombros, o rosto dele acima do meu, eu estava de repente ciente de que ele era mesmo grande, não apenas 

alto, mas largo nos ombros, expandido no peito. Se ele tivesse gasto metade do tempo que Nicky gasta na 

sala dos pesos, Dev teria ficado massivo. Eu não estava triste que ele não havia feito isso, eu devo ter sentido 

fisicamente sobrecarregada e então de novo, talvez não. Eu podia ver o ombro de Nicky no lado do de Dev, e 

eu não tinha problemas com Nicky. Eu não pensei que um pouco mais de peso extra teria feito diferença pra 

mim.  

Molhado, o cabelo de Dev caía um pouco abaixo dos seus ombros, emoldurando aquela quadrada e muito 

masculina mandíbula. Os olhos azuis no azul dele piscavam um pouco rápido demais conforme ele me 

encarou. Eu deslizei minhas mãos sobre o peito liso molhado dele conforme Nicly lidava com o cabelo dele.  

 “Eu não acho que eu estou no clima, Anita. Eu nunca pensei que diria isso, mas eu não consigo parar de 

pensar sobre o que Nicky está limpando do meu cabelo. Agora eu sei porque você insiste em um banho 

antes de cumprimentar todo mundo algumas noites”. 

Eu toquei o rosto dele, tive certeza de que havia feito um contato visual sério. “A coisa no porão hoje estava 

mal, Dev, até para os meus padrões era um massacre. Eu não faço aquilo toda noite. Inferno, eu não faço 

isso a maioria do tempo”.  

“Você quer dizer que eu não estou sendo um verdadeiro covarde?” 

Eu sorri para ele. “Bem, você é um covarde, mas não, estava difícil, pior do que o normal até para os meus 

padrões de lutas confusas e brutais. Zumbis devoradores de carne simplesmente não param de chegar. I 

nunca havia visto tantos deles.  

“Mesmo?”, ele pergunto e sua voz era frágil, como o olhar nos seus olhos. 

“Mesmo”, eu disse minha mão no lado do seu rosto. 



A cabeça dele foi puxada para trás como se Nicky estivesse movendo demais o cabelo dele. Então eu vi a 

mão de Nicky surgir e ele correu os dedos dele através do cabelo de Dev. “Pronto, tudo limpo”. 

Dev soltou um trêmulo suspiro, mas ele se endireitou, se desencostou da parede, e correu suas próprias 

mãos por entre seu cabelo. Ele fez isso uma segunda vez, um olhar de alívio no seu rosto, a medida que 

alisava o cabelo dele para trás do rosto. 

 “Obrigado, Nicky”, ele disse. 

 “Você pode retornar o favor um dia”, Nicky disse. 

Dev olhou sobre seu ombro para o outro homem. “Você está me convidando para tomar banho com você de 

novo?” 

Nicky sorriu. “Até agora você tem sido um perfeito cavalheiro; Eu acho que minha virtude está a salvo”.  

 “Você tem virtude para manter a salvo?”, eu perguntei, espiando em torno do corpo de Dev. 

Nicky ergueu uma sobrancelha para mim. Eu percebi que ele havia colocado o cabelo molhado para trás do 

rosto completamente expondo as cicatrizes que cobriam o soquete do seu olho direito. Ele geralmente 

escondia as cicatrizes com aquele triângulo de franjas, assim eu valorizava quando ele não o fazia. Significava 

que ele estava confortável. Eu gostava disso. 

“Não, não eu não tenho”, ele disse, e tinha alguma coisa sobre o jeito que ele disse isso, mais triste do que 

provocando de volta, que me fez lembrar que ele havia sido abusado enquanto criança tanto sexual quanto 

psicologicamente pela mãe dele. Foi ela que tirou o olho dele. De repente eu me senti estúpida e lenta, e... 

Eu fui até Nicky, acariciando minhas mãos sobre seus desnudos e molhados braços. “Eu não estava 

pensando, me desculpa”. 

 “Tudo bem”, ele disse. 

Eu me envolvi ao redor dele, nudez contra nudez, e não era erótico, porque ele não me impediu, ele ficou 

reto e não se derreteu no abraço. 

 “Eu perdi alguma coisa”, Dev disse atrás de nós. 

Nicky disse, “É, você perdeu” 

Eu olhei para o homem em meus braços, procurei aquele rosto fechado. Ele havia se afastado de mim 

apenas o suficiente para esconder as cicatrizes, não para ser belo do jeito que Asher faria para esconder as 

dele, mas era isso ou voltar a alisar seu cabelo molhado sobre elas, e aquilo teria sido admitir que elas 

importavam para ele e Nicky não faria isso.  

 “Olha pra mim, por favor”, eu disse. 

Ele olhou, mas o olhar no rosto dele era arrogante, distante como o corpo dele era sentido porque ele não 

me abraçaria de volta.  

 “Me desculpa, eu esqueci”.  



 “Ele olhou para mim, e eu senti a primeira onda de calor conforme sua raiva atingiu seu leão e o agitou. 

“Como você pode esquecer quando você tem que olhar para isso toda vez que me vê?”. Ele tocou seu dedo 

na beirada das cicatrizes. 

Era a primeira vez que ele havia dito alguma coisa em voz alta de que as cicatrizes o incomodavam, o 

lembravam que toda vez que ele olhava no espelho. A forma que ele usava o cabelo me fez saber que isso o 

incomodava, mas ele nunca tinha de fato dito que sim antes. 

 “É apenas uma parte de você”, eu disse, “é isso que eu penso quando eu olho pra você, é tudo o que eu 

penso”. 

Ele me olhou no rosto, estudando-o. “Eu posso sentir que é isso que você quer dizer”. 

 “Eu gosto da cicatriz”, Dev disse, “e o fato de que você é tão bom com armas e mano-a-mano tendo que 

compensar pela falta de percepção de profundidade é impressionante”. 

Nicky se mexeu em meus braços, e aquele surto de raiva foi como calor marchando pelo meu corpo como se 

o calor do chuveiro estivesse começando a emanar do corpo dele e não das torneiras atrás de nós. “Ele 

realmente gosta de cicatrizes”, eu disse, “Dev é um viciado em textura”. 

Ele relaxou um pouco em meus braços, e finalmente colocou seus braços ao meu redor. Ele não estava me 

segurando forte, mas era um progresso.  

 “Eu vou provar a você, se isso não lhe assustar”, Dev disse. 

Nicky deu a ele um olhar, como se nada que ele pudesse fazer fosse tão assustador, mas eu conhecia Dev 

melhor do que Nicky. Eu estava apostando que havia muito o que o weretiger (homem-tigre) pudesse fazer 

para assustar o werelion (homem-leão). O inverno era também verdadeiro, mas Dev seria sensual e Nicky 

seria mais violento. Eu realmente não queria que eles tentassem se assustar, no entanto; eu temia que 

acabasse mal.  

Dev foi para trás de mim até que o corpo dele estivesse pressionado contra o meu, o que prendeu as mãos 

de Nicky entre meu corpo e o do outro homem. Nicky estava apenas tocando o estômago de Dev, ele não 

reclamou, ou moveu as mãos dele. O corpo de nenhum dos homens estava excitado por estar ali então, 

enquanto isso estivesse bem, não foi tão erótico quanto deve ter sido. Ele se estendeu para tocar a face de 

Nicky. 

Nicky o empurrou de volta. 

Dev deixou sua mão cair e alisou suas mãos nos meus braços. “Vê, isso assusta você”. Ele se inclinou para 

dar um beijo no topo da minha cabeça, aninhando-se no meu cabelo molhado. 

Eu me contorci ao toque de Dev, erguendo meu rosto para que ele pudesse beijar meus lábios. Nós nos 

beijamos, e o beijo intensificou até apertou minhas mãos ao redor de Nicky e me fizesse esfregar contra Dev. 

O corpo dele já estava começando a reagir, o que me encorajou a me esfregar mais forte contra ele. Os 

braços de Nicky ao redor das minhas costas me impediam de me esfregar o quanto queria, o que me forçou 

a me afastar do corpo de Nicky numa tentativa de tocar mais o de Dev. 



O corpo de Nicky me pressionou mais firme na frente. Isso me fez voltar do beijo de Dev e mover meu rosto 

em direção a Nicky. Dessa vez ele se inclinou para que eu alcançasse os lábios dele. Nós nos beijamos e foi 

um suave roçar de lábios, seguido de uma pressão mais urgente de sua boca sobre a minha. Ele moveu seus 

braços de entre Dev e eu, e ao mesmo tempo eu estava de repente pressionada contra ambos. Um deles 

grosso e ficando mais grosso contra a minha frente e atrás de mim, a sensação de estar sendo presa entre os 

corpos deles arrancou minha boca da de Nicky e me fez clamar. 

Foi somente quando Dev se inclinou sobre mim para outro beijo que eu percebi porque eles estavam 

pressionados tão próximos. Nicky moveu seus braços para segurar na cintura do outro homem e Dev fez o 

mesmo, para que estivessem usando as próprias forças para se pressionarem mais apertado contra o meu 

corpo. Nathaniel e Micah chamavam isso de fazer um sanduíche, e eu amei ser o centro dele.  

Eles faziam turnos me beijando, até que eu me contorci e esfreguei contra os corpos deles e eles estavam 

ambos duros, e grossos, e doloridamente prontos. Com os talentos deles nas preliminares era uma pena 

pular a maior parte disso, mas às vezes a urgência da necessidade é a própria preliminar.  

Dev se ergueu do meu beijo e tocou a cicatriz de Nicky. Quando ele não protestou Dev se inclinou sobre 

mim, o que o pressionou ainda mais forte contra meu traseiro, e ele deu uma suave beijo na cicatriz. Nicky 

não reagiu de fato a isso, o que encorajou Dev a mover uma mão para o lado do rosto de Nicky. Ele se 

inclinou e beijou as cicatrizes onde o olho de Nicky deveria ter estado mais precisamente. Eu olhei para cima 

para assistir o beijo, meu corpo ainda preso entre os deles. Nicky ficou paralisado, e o corpo dele não estava 

tão feliz quanto estar pressionado contra mim, embora Dev não tinha como saber disso. 

Ele beijou abaixo o rosto de de Nicky, um beijo suave por vez, e eu assisti cada beijo ficar perto e mais perto 

da boca de Nicky, até que finalmente Dev o beijou. 

Nicky recuou do beijo, balançando a cabeça. “Não”, ele disse, não com raiva, mas firme.  

Dev deixou sua mão cair da lateral do rosto do outro homem e me beijou como se ele estivesse tentando 

beijar-me tão pronfunda e completamente quanto ele pudesse. Ele recuou do beijo com lábios semipartidos, 

rosto tão ansioso, tão excitado que me fez rir um pouco sem fôlego e trêmula. 

Nicky me beijou então, e foi gentil, tenor, como se ele estivesse fazendo amor com a minha boca. Ele recuou 

e me deixou com os os meus olhos ainda fechados, lábios semipartidos. Eu estava até um pouco fraca nos 

joelhos, apenas do beijo. 

 “Uau”, Dev disse, “Eu sinto que preciso tentar novamente”. 

Eu abri meus olhos o suficiente para ver Nicky sorrindo pra mim. Ele pareceu completamente satisfeito com 

si mesmo. isso me fez sorrir na direção dele, mas o sorriso se expandiu até ficar mais um malvado, feliz 

sorriso. 

 “Agora eu sei que eu preciso tentar outro beijo”, Dev disse, “porque aquele é realmente um bom sorriso”. 

 “Sim”, Nicky disse, “Sim, ele é”, e a voz dele já estava mais grade com a primeira onda de testosterona, e um 

sorriso que continha todo o calor que você queria ver no rosto de um homem. Era cheio de amor, sim, mas 

era também cheio de luxúria, e o pensamento de tudo que ele iria fazer a você e com você. 



“Por que eu sinto como se eu precisasse apanhar alguma coisa quando eu estive aqui o tempo todo?”, Dev 

perguntou. 

 “Ela me ama”, Nicky disse, como se isso explicasse tudo, e aparentemente explicava, porque Dev disse, 

“Você é um homem de sorte”. Isso é geralmente algo que um homem diz, quando o que ele quer dizer é, sua 

mulher é gostosa e eu totalmente comeria ela, mas ou é moralmente errado, ou você me mataria por isso. 

Parecia estranho que Dev sentisse a necessidade de ser tão educado com sua nudez pressionada contra meu 

traseiro, e sabendo que ele faria sexo, também, mas sexo não é tudo. É bom, é ótimo até, se você é sortudo, 

mas todos, eventualmente, querem amor.  

Eu fiquei na ponta dos pés para beijar Nicky de novo, e Dev foi um pouco para trás para que pudéssemos 

usar mãos e braços apenas um no outro, enquanto o beijo evoluiu de tenro para urgente. Quando nos 

afastamos apenas para olharmos um para outro, Dev disse, “Eu vou oferecer apenas mais uma vez para dar 

privacidade a vocês, e eu deveria ganhar pontos por fazer oferta, a esse ponto”. 

Eu olhei sobre meu ombro para ele, com Nicky e eu ainda nos segurando. Eu não estava certa do que eu 

teria dito, porque Nicky disse, “Peito, ou bunda”. 

 “O que?”, Dev disse, fazendo careta, obviamente confuso. 

 “Você quer traçar ela primeiro, ou que ela chupe seu pênis primeiro?” 

 Eu me virei de volta para olhar Nicky, o olhar era suficiente, porque ele disse, “Você me ama e eu amo você 

e isso é maravilhoso, mas no fundo eu sou um bandido, Anita. Eu sou cruel e rude e violento, e você me 

ensinou a única gentileza que eu sempre saberei, mas eu ainda sou eu”. 

Eu concordei. “Ok, não é que eu não concorde com a divisão de trabalho, foi apenas um pouco 

grosseiramente colocado, só isso. Você me surpreendeu”. 

Ele sorriu. “Ok, Mefistófeles você é um homem de peito ou coxa?”, Nicky olhou para mim, cabeça inclinada 

para um lado. “Melhor?” 

Eu sorri. “Sim, obrigada”. 

Dev nos assistiu como se ele nunca tivesse nos visto. 

 “O que foi?”, eu perguntei. 

 “Eu estou apenas imaginando quando vocês pessoal se tornaram um casal e por que eu não percebi?”. 

Eu olhei de volta para Nicky e ele deslizou seus braços ao redor mais seguramente, me trazendo contra o 

corpo dele de um jeito que era menos sexual e mais romântico. Parecia estranho no chuveiro toda nua com 

outro homem, mas lá está você, se funciona não cutuque. Eu estava tentando ser mais esperta.  

 “Você estava ocupado preocupando-se sobre Asher”, Nicky disse.  

Dev concordou. “Verdade, e eu fico com as coxas”.  

Nicky sorriu rápido e feroz, mais uma mostra de dentes que um rosnado feliz. “Nós traçamos ambas as 

extremidades”. 



“Eu gostaria de cair de boca nela enquanto ela cai de boca em você”. 

 “Isso é difícil no chuveiro”, eu disse. 

 “Cama?”, Dev perguntou. 

 “Normalmente, eu diria sim, não apenas sim, mas sim, isso aí! Mas se a polícia ligar antes que eu durma um 

pouco eu vou chorar, então apenas essa vez vamos apenas ter relações sexuais”, eu disse.  

O rosto de Dev mostrou um conflito de emoções, mas finamente ele sorriu e disse “Quem sou eu para 

discutir com a rainha dos tigres?” 

 “Ainda não estou certa de que eu gosto desse título”, eu disse.  

 “Você odiou mais mãe dos tigres“, Nicky me lembrou. 

 “Verdade” 

 “Mas e não acho que nós vamos transar nesse instante”, ele disse. 

 “Por que não?” 

 “Muita conversa, não o suficiente sexo”, ele disse e gesticulou que ele não estava mais duro. 

Eu dei uma olhada para Dev e encontei uma similar deflação. “Eu posso consertar isso”, eu disse e me 

ajoelhei entre eles na tijoleta do chuveiro, a água correndo ao redor dos meus joelhos. 

 “Então nós ganhamos oral e relação sexual parece injusto”, Dev disse.   

 “Eu gosto e posso ter orgasmo dos dois”, eu disse, olhando para ele de joelhos.  

 “Eu tive mulheres com orgasmo por relações sexuais, mas você é a primeira por oral”, ele disse.  

 “Anita, você vai por favor calar a boca dele?”, Nicky perguntou.  

Eu fui pronta pra cima do Dev enquanto ele ainda estava falando, parando ele em meia sílaba. A sensação 

dele na minha boca era, como sempre, maravilhoso. Eu gostava da sensação de homens quando eles 

estavam pequenos e macios, e era fácil tomá-los por inteiro dentro da minha boca, enrolá-los com minha 

língua, e enterrar meus lábios contra os corpos deles tão próximos e apertados quanto eu quisesse sem 

sufocar ou combater meu reflexo de engasgo, e contanto que eu o mantivesse no fundo da minha boca, ele 

ficaria menor. Era apenas conforme eu começava a recuar dele e sugá-lo de volta dentro da minha boca  que 

ele começava a ficar mais longo e mais grosso. 

Nicky deslizou sua mão através do meu cabelo molhado e me virou para ele. Ele não estavatão pequeno 

quanto ele havia estado, apenas assistindo cair sobre Dev e antecipando sua vez o fez aumentar de 

tamanho, de modo que ele preenchia mais minha boca, e eu tinha que resistir um pouco ao começo do meu 

reflexo de engasgo para enterrar minha boca contra o corpo dele tão longe e apertado quanto eu poderia. 

Nicky pos sua mão na parte de trás da minha cabeça, segurando-me contra ele, mas ele moveu minha mão 

da sua coxa para envolvê-la ao redor de Dev de modo que eu pudesse sentir que o outro homem estava 

grosso e duro na minha mão. A dupla sensação da minha mão e boca preenchidas com aquela impetuosa 



solidez... eles eram ambos tão quentes, pele macia como musculoso veludo para chupar e acariciar, de modo 

que me fez chupar mais forte e mais rápido em Nicky e deslizar minha mão para cima e para baixo no mastro 

de Dev até fazer a curva sobre a arredonda, espessa, seda dele.  

Nicky   envolveu sua mão no meu cabelo e afastou do seu corpo. “Eu quero entrar em você primeiro”. Ele 

disse, voz sem fôlego. Ele usou seu agarro no meu cabelo para me empurrar em direção a Dev. Eu deslizei 

minha boca sobre Dev, mas mantive minha mão nele, também, de modo que eu estivesse acariciando o 

mastro e sugando e lambendo a cabeça e as primeiras poucas polegadas. 

Ele sussurrou, “Oh meu Deus”.  

Eu senti as mãos de Nicky na minha cintura e quadris conforme ele me puxou para o lugar. Eu comecei a 

virar e dizer alguma coisa, ou olhar, mas ele empurrou sua mão contra a parte de trás da minha cabeça, me 

mantendo sobre Dev por um segundo. Sem palavras ele foi mais claro do que ele queria, eu continuar com 

Dev enquanto ele... Eu senti a cabeça dele roçar contra minha abertura, mas estando na água, mesmo 

apenas o chuveiro, me deixou mais apertada que o normal, de modo que eu sentia o roçar da mão dele 

conforme ele guiava a si mesmo no local e quando começou a empurrar a cabeça dele contra o aperto da 

minha abertura. Apenas senti-lo fazer aquilo me fez começar a chupar mais rápido e mais a fundo em Dev, 

minha mão envolvida ao redor da base dele contra o seu corpo. 

 “Eu não vou durar muito mais”, Dev disse.  

Nicky abriu seu caminho dentro de mim, lutando por cada polegada contra o aperto gerado pela água. Fez 

ele parecer ainda maior, mais grosso do que eu sabia que ele era, e a sensação dele abrindo seu caminho lá 

dentro me fez clamar ao redor de Dev. 

Ele fez um som inarticulado. Eu pude provar o sal do pré-gozo agora, ele estava perto, mas eu não me 

importava conforme Nicky finalmente encontrou espaço suficiente para dar um empurrão para dentro de 

mim, e meu corpo finalmente se abriu para ele para que ele quase se puxasse para fora, colocasse as mãos 

dele nos meus quadris para me segurar no lugar, ou mover-me com ele, como guiando numa pista de dança, 

com exceção de que esses eram os azulejos escorregadios com a água de um chuveiro. Então Nicky abriu seu 

caminho para dentro  novamente, e encontrou um rápido, profundo ritmo, que me fez gritar conforme eu 

enterrava minha boca em todo o comprimento do corpo de Dev. 

 “Quase”, Dev disse, voz tensa a medida que ele lutava para segurar. 

Nicky pegou o ritmo dele rápido e intenso de modo que o corpo dele chocava-se contra o meu com um som 

aguso e repetito de carne contra carne, e entre uma rápida e intensa enfiada e a próxima ele derramou 

sobre mim e eu gritei meu orgasmo ao redor do corpo de Dev. Era muito para Dev, e ele enfiou dentro da 

minha boca em vez de esperar que eu o chupasse, mas com o orgasmo de Nicky guiando meu corpo eu 

queria o máximo dos dois dentro de mim naquele momento. Dev respondeu a minha ansiedade agarrando a 

parte de trás da minha cabeça e me forçando para baixo conforme ele enfiava, e era quase demais na minha 

garganta que mesmo com o orgasmo eu tive que resistir para não arriscar e respirar, porque eu não poderia. 

Não é sempre um reflexo de engasgo, às vezes é um reflexo de sufocamento. Eu relaxei minha garganta o 

quanto pude enquanto eu ainda estava tentando gritar meu próprio orgasmo, mas Dev se empurrou tão 

longe ao longo da minha garganta que não havia nenhum som possível. Eu senti ele pulsar dentro da minha 

garganta todo o caminho ao longo do mastro dele onde estava  na minha boca e soube que gozaria, antes 



que eu sentisse aquele momento de calor a medida que ele se derramava dentro de mim e eu lutava para 

engolir.  

Se eu deixasse o ardeur perder não haveria problema, porque quando aquilo me percorreu eu não tive 

nenhum reflexo de engasgo, foi como mágica e levou todos os problemas embora, mas eu já havia comido e 

estava tentando fazer certas coisas sem a ajuda do ardeur, porque se eu pudesse fazer apenas eu mesma, 

então eu poderia fazer coisas mais frequentemente sem arriscar drenar meus amantes até a morte. Um 

estraga prazer e tanto.  

Foi enquanto eu estava lutando para assimilar tudo de Dev que Nicky intensificou seu ritmo e me deixou 

saber que ele estava mirando naquele doce ponto mais próximo da abertura, porque agora ele procurou 

pelo ponto mais profundo que ele poderia atingir pro trás. A maioria das mulheres chega lá com o ponto G 

sendo acariciado o tempo suficiente, mas nem todas as mulheres chegam lá com os dois pontos mais 

intensos, pelo tempo mais longo que eu pensei ter aproveitado ter meu colo do útero impactado até ter 

aprendido que não era o que os homens estavam atingindo, de todo jeito. Por trás, Nicky deslizou sua 

cabeça para dentro do ponto fundo e elevado dentro de mim, e o orgasmo que estava se esvanecendo 

respingou em uma segundo, das profundezas do meu interior, de forma que quando Dev se retirou da minha 

boca eu gritei alto e acanalado. Nicky se dirigou uma última vez a fundo dentro de mim o quanto ele pode 

naquele último momento a medida que seu corpo convulsionava dentro do meu. Aquele último empurrão 

foi quase intenso demais, quase doeu, mas no meio do orgasmo, coberta pela sensação dele entrando em 

mim, a quase dor traduzi-se em um prazer muito maior.  

 “Eu vou”, Dev disse, e saiu do chuveiro sobre pernas levemente instáveis. A água que ele estava bloqueando 

de repente cascateou em cima de mim. Eu pendurei minha cabeça para baixo para que não entrasse nos 

meus olhos e boca. Eu queria perguntar, onde Dev estava indo, mas eu não conseguiria ainda assimilar como 

articular palavras, eu estava ainda tremulando alegremente porque o discurso coerente do orgasmo foi em 

questão de poucos minutos. 

Nicky estava ainda penetrado tão a fundo quanto ele poderia estar, mãos ainda segurando meus quadris no 

lugar, de modo que mesmo que eu quisesse, eu não poderia ter me movido. Ele se inclinou sobre mim e deu 

um beijo nas minhas costas, e disse numa voz rosnada intensa, “Você acha que eles se acostumariam ao fato 

de que você é uma gritadora”. 

Aparentemente, Nicky e Dev haviam escutado os outros guardas batendo na porta. Eu tentei ficar 

embaraçada porque eles tinham todos me ouvido gritar, mas Nicky escolheu aquele momento para se 

debruçar sobre mim e rosnar. O som dele pareceu vibrar através do meu corpo como se enquanto ele 

estivesse enterrado dentro de mim eu ressonaria com a profundidade do rosnar dele.  

Eu me arrepiei por causa dele.  

Ele encostou sua face próxima da minha, de modo que a água espirrava sobre nós dois. “Se Dev não tivesse 

estado aqui, eu teria cravado meus dentes nos seus ombros e a marcaria como minha, mas não devo 

assustar os tigres”. E ele rosnou de novo com seu peito curvado sobre mim, seu rosto tocando o meu. Eu fiz 

um pequeno, indefeso ruído de felicidade, e ele riu um som tão intenso que deveria ter tido dentes e garras 

ao redor.  

~~~~~~~~~~~~~~ * * * ~~~~~~~~~~~~~~ 
Tradução e adaptação: Equipe do Sucker for Vampires. 


