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се е опитвал да помогне на Баронс. Отговарям му. Говоря му, 
за да го задържа тук и сега.

– Знаех какво става от мига, в който ме попита какво съм 
носила на бала – падам на колене до него, взимам главата му 
в ръце и я притискам към гърдите си. Лицето му е наполови-
на звяр, наполовина мъж. – Започнах да изплувам. Сякаш бях 
там, но се опитвах да не бъда. Аз съм тук, Джерико. Остани 
с мен!

По-късно спим. Или аз спя. Не знам какво прави той. Аз 
съм изтощена, топло ми е и се чувствам в безопасност за 
първи път от много време. Отнасям се в подземния свят на 
Баронс, до краля на зверовете.

Събуждам се, когато той прониква с тласък в мен. Прави-
ли сме секс толкова много пъти, по толкова много начини, 
че едва мога да се движа. Свършвах толкова много пъти, че 
мисля, че е невъзможно дори да искам да свърша отново, но 
ето че той е в мен и тялото ми разказва различна история. 
Желая го толкова силно, че ме боли. Плъзгам ръка надолу 
и още щом се докосвам, свършвам. Той напъва дълбоко в 
мен, тресе се в моята кулминация. Лежа на една страна. Той 
ме е обгърнал с тялото си, прилепнал до мен. Ръцете му са 
около мен, устните му са на врата ми. Зъби гризат кожата ми. 
Когато спирам да треперя, той се измъква навън и моментал-
но го искам отново. Избутвам задницата си и той се връща. 
Влиза бавно, толкова бавно, че ме измъчва. Той тласка, аз 
стискам. Той се оттегля, аз лежа напрегната и чакам. Никой 
от нас не казва и дума. Едва дишам. Той спира и остава на-
пълно неподвижен за малко, но не за да ме дразни. Обича да 
е твърд в мен. Свързани, лежим в мълчание. Не искам мигът 
да свърши.

Но свършва и когато се разделяме, дълго не проговаряме. 
Гледам как сенките трептят по една известна картина на сте-
ната. Той не е заспал. Усещам го зад мен буден.
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