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Посвещение
Скъпи читателю,

Много съм щастлива да ти поднеса „Да измамиш 
смъртта“, историята на Рауди Йетс! От мига, 
в който той се появи върху страниците на „Да 
поемеш риска“, първата ми книга от поредицата 
„Любов под прикритие“, той се превърна в един от 
любимите ми герои. Рауди е верен приятел, упорит 
и смел, опасен, навъсен и избухлив, но въпреки 
това привлекателен и мил, и около него витае 

необикновена загадъчност.
Mного ми харесва това, как неуморно бди над сестра 
си в „Да поемеш риска“. И точно толкова много ми 
харесва как се сприятелява с Алис, препатилата 
героиня от „Да повярваш отново“. Но най-много 
от всичко ми допада как Ейвъри, сервитьорката 
с хапливия език от бара, на който Рауди вече е 
собственик, го привлича отвъд обикновената 
физическа близост, дори когато той се мъчи да є 

устои.
Алфа мъжете с „прекършени криле“ имат своите 

предимства.
Ще се радвам, ако споделиш с мен какво мислиш за 
Рауди и Ейвъри. Искрено се надявам, че накрая ще 

заобичаш историята им колкото мен!

Желая ти всичко най-хубаво!

Лори Фостър
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пав главорез като Даръл. Фишър има власт и възможнос-
ти…

– Той е отрепка, а аз съм срещал всички възможни ви-
дове отрепки. – Вместо това да я успокои, както той смя-
таше, тя обгърна с ръце врата му и тъничкото є телце 
се притисна в неговото. Кожата є все още беше хладна. 
Трябваше да я завие и да я стопли. – Ейвъри…

Тя скри лице в гърдите му.
– Другото, което исках да ти кажа...
Имаше и още? Той въздъхна, докато галеше гърба є.
– Дай да го чуем.
Тя се задъха. Секундите отлитаха, а Рауди някак устис-

ка порива си да обгърне с длани дупето є и да я целуне.
Бавно, полека Ейвъри се отдели от него. Остави ръцете 

си върху раменете му, но повдигна лице нагоре, за да го 
вижда. Изглеждаше съсипана, изплашена и пълна с угри-
зения, а това го разтревожи.

„Ще убия Фишър, реши той. Ще го разкъсам на парче-
та. Ще…“

Ейвъри обви с ръка лицето му.
– Обичам те.
 
за всЕки сЛучай кЕнън остана на улицата още 

известно време. Ако Рауди се окажеше по-вироглав, от-
колкото предполагаше, не му се искаше Ейвъри да остане 
сама в бурята.

Вече беше мокър до кости, затова още малко дъжд на-
дали щеше да му навреди кой знае колко.

След двайсет минути реши, че вече няма опасност и 
може да си тръгва. Усети, че се е ухилил широко, но какво 
толкова? Забавно му беше да види мъж като Рауди Йетс 
да се бори със себе си за такова дребосъче като Ейвъри 
Мълинс. Като двойка двамата много го развеселяваха.




