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– Когато ме целуна снощи, не усетих сребърното топ-
че.

Той сведе поглед и се наведе напред.
– Защото не го бях сложил.
Но сега го беше сложил?
– Когато целуваш момичето, то може ли да го усети?
Ръш си пое дъх през зъби и устните му се доближиха 

до моите.
– Блеър, кажи ми да изляза от стаята ти, моля те.
Ако искаше да ме целуне, нямаше да му казвам нищо 

такова. Исках да е тук. Исках да ме целуне с това нещо в 
устата.

– Щеше да го почувстваш. На всяко място, където ис-
кам да те целуна, щеше да го почувстваш – прошепна в 
ухото ми и притисна устни към рамото ми. Пое си дълбоко 
дъх. Какво правеше? Душеше ли ме?

– Ще ме целунеш ли пак? – попитах без дъх, когато 
опря носа си до врата ми и вдиша дълбоко.

– Искам, мамка му, колко много искам, но се опитвам 
да бъда добър – каза с впити в кожата ми устни.

– Може ли да не си добър поне за една целувка време? 
– попитах и се свих до него. Всеки момент щях да се пока-
теря в скута му.

– Сладка Блеър. Така изумително сладка.
Устните му докоснаха извивката на шията ми, после ра-

мото. Ако продължаваше така, скоро щях да го моля на 
колене. Усетих как подава езика си и хладният метал се 
плъзва по шията ми, по линията на челюстта ми и накрая 
устните му бяха пред моите. Започнах да го моля, но той 
ги притисна в лека целувка и ме спря. После леко се от-


