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Херцогинята куртизанка

Джулия ококори очи, но преди да е успяла да отгово
ри, той продължи:
– Чувствам се… привлечен от теб така, както никога
досега от нито една жена. Заинтригуван съм.
Господи, съпругът є можеше да бъде и очарователен.
Тя се опитваше да запази настроението си весело и без
грижно, въпреки че езикът є сякаш бе надебелял от же
лание.
– Заинтригуван? А аз се надявах да бъдеш заинтересу
ван. Или, още по-добре, увлечен.
– О, аз съм всичките тези неща. – Отново погали нежно
с кокалчетата си бузата є. – Приятелството ни няма да ти
причини неприятности с Уинчестър, нали?
– Никой не ме притежава. Мога да си позволя лукса
сама да контролирам съдбата си. Двамата с лорд Уинчес
тър не възразяваме другият да има много… приятели.
– В такъв случай, той е по-склонен да проявява раз
биране от мен. – Ник се наведе напред, устните му бяха
опасно близо до нейните. – Защото откривам, че те искам
цялата за себе си.
Херцогът съедини устните си с нейните, нежно и слад
ко, сякаш я вкусваше. Тя се отпусна и започна да го це
лува в отговор и той се усмихна, без да откъсва устни от
нейните. Ръцете му се плъзнаха в косата є и задържаха
главата є, а целувката му стана по-дълбока. Макар че
вътрешностите є тръпнеха – господи, първата є истинска
целувка! – тя трябваше да бъде смела, за да убеди Ник, че
е опитна куртизанка. Ако се поколебаеше или покажеше
срамежливост, планът є щеше да се провали.
Тя вдигна ръце към раменете му и се притисна в него,
гърдите є се допряха до неговите. Разтвори леко устни и
той веднага се възползва, обви ръце около нея и греховно
плъзна език в устата є.
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