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ДА ПОЕМЕШ РИСКА
то... мощен, свивайки се на топка ниско долу в корема є.
Младата жена грабна ключовете и чантата си, излезе в
коридора, затвори вратата и щом тръгна към апартамента на Логан, неговата врата се отвори.
Помежду им пробяга електричество, страстта ги закова намясто с вторачени един в друг погледи. Нетърпението им нарастваше с всеки дъх. Пепър почувства известна
неувереност, докато Логан просто изглеждаше възбуден.
Какво да му каже, как да му обясни?
– Аз, ъъ...
– Влез. – Логан я сграбчи, издърпа я в апартамента си,
затвори вратата и в същия миг притисна Пепър в нея.
– Аз трябва...
Устата му се залепи върху нейната и прекъсна опитите
є да го насочи към спалнята.
С отмалели колене тя го остави да я целува, наслаждавайки се на мократа влажност на устните му, на плъзгането на езика му, на нетърпеливостта му. Той я стискаше
в горната част на ръцете, докато жадно целуваше устата
є. Това є харесваше. Много. Боже, тя наистина харесваше
Логан. Харесваше загрижеността, интереса, търпението
му, а също и острата му чувственост.
– Ти си динамит – прошепна той до устата є, после
продължи да я целува по лицето, по шията.
– Ммм. – Беше много приятно, но Пепър трябваше да
се съвземе. Сигурността на Рауди щеше да бъде напълно
гарантирана само ако влезеха в друга стая, където вратата щеше да бъде затворена и двамата щяха да бъдат изцяло отдадени на заниманието си. Ако някога научеше,
брат є щеше да презре тактиката є, но толкова по-зле за
него.
Пепър залепи дланите си върху гърдите на Логан и го
отблъсна назад.
117

