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ко състояние, отколкото някой някога я беше виждал през 
целите є тридесет години.

– Десният!
Даш коленичи и задържа бикините є. Черни бикини, 

украсени с розова дантела. Толкова нетипични за стра-
ховития лейтенант, известен с безмилостното унищоже-
ние на корупцията в полицията – ледена кралица, която 
се беше изправяла пред разярени полицаи, без дори да 
трепне.

Даш погледна нагоре към нея. Очите му бяха тъмни, 
спокойни и някак разбиращи.

– Всичко е наред.
Защо все още є се въртяха сексуални мисли? „Защото 

един страхотен мъж е на колене пред теб, затова.“ ако я 
беше подпрял на стената, това щеше да е идеалната пози-
ция за...

– Повярвай ми, знам! – промърмори той тихо, пращай-
ки огнен вихър през стомаха є.

– Така ли? – тя сложи длан на брадичката му, потъмня-
ла от наболата брада.

– Опитвам се да не мисля за това – погледна към тялото 
є. – Все още.

Това значеше ли, че по-късно двамата можеха да по-
мислят за това?

Очевидно тя се нуждаеше от секс и то бързо. Вече сякаш 
нямаше значение, че Даш не е подходящият мъж. Всъщ-
ност беше започнал да изглежда като съвсем подходящ. 
Той беше тук и тя не се съмняваше, че може да свърши 
работата и че вероятно ще бъде напълно изчерпателен.

могъщото освобождение, което би постигнала със 
секс, щеше да є помогне да се противопостави на слабост-
та, която чувстваше точно сега.

но дали той щеше да иска?




