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1a. PARTE – PREDESTINADA

CAPÍTULO 1

Noite de lua cheia. Lua que carrega todos os mistérios e
maldições noturnos. Lua que carrega todos os segredos dos amantes
e das depravações. Lua que carrega sórdidos e macabros segredos.
Principalmente os meus.

Sabia que a desejava desde o primeiro momento em que a vi. Ela
teria que ser minha naquela noite. Era fogosa e cheia de energia. Eu
precisava transar com ela, penetrar no seu íntimo e fazê-la se tornar
parte de mim. Precisava daquela energia para sobreviver, para
continuar minha lúgubre caminhada pela Terra.

A boate estava lotada. Ela começou a me provocar, se
esfregando em mim, enquanto dançávamos. Quando todos foram
embora, ela continuou a me provocar. Agora dançávamos sozinhos
na pista vazia. Nada como ser o dono do local. Começamos a nos
beijar e a nos despir. Continuamos dançando nus com todas aquelas
luzes em cima de nós. Tudo era muito sensual e excitante. Deitamos
na pista, enrolando-nos em seus lençóis de luzes.

Ela se debruçou sobre mim e alisou meu pau com a língua.
Segurei-a pelos ombros, trazendo-a para cima de mim. Abraçamo-
nos. Esfreguei-me nela. Enroscamo-nos. Ela apertava com força meu
pau, chupando minha orelha, beijando meu pescoço. Minhas mãos
escorregavam por sua pele, alisando, tocando suas coxas, penetrando
por entre elas e tentando chegar a sua vagina. Que delícia quando
toquei suavemente sua xoxota. Que desejo insano de cravar minhas
unhas na pele alva e traçar regatos de sangue.

— Você é um gostosão — sussurrou ela, com um frêmito
inquieto no corpo, as pernas apertando-se, os olhos brilhantes e
mortiços. — E é tão poderoso!

Ela ofegava, esfregando-se em meu corpo, demonstrando o
quanto estava excitada. Sua excitação fazia seu sangue correr célere
por suas veias, levando tesão por todo o seu corpo. Senti seu coração
batendo no mesmo ritmo da música. Esse cheiro do sangue pulsando
em suas veias e de sua bucetinha me alucinaram.

— Quero comer sua buceta... Quero meter com você — disse eu,
com luxúria e provocação, enterrando a língua em sua boca,
lambendo, enquanto ela tateava todo o meu corpo com
deslumbramento.
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— Me coma, foda a minha a minha racha... Enfie seu cacete —
pediu ela, ofegante.

Eu estava fascinado com aquele desejo intenso e incontrolável
que tomava conta dela.

— Sua pele é fria, mas isso me excita — murmurou ela, num
sussurro, estremecendo-se toda, apertando meu membro ereto.

Girou o corpo sobre mim e ficou ajoelhada entre minhas pernas,
olhando meu pau. Estava transtornada. Agarrou-o. Lambeu-o.
Esfregou no rosto e na boca. Ficou apertando-o, dizendo que queria
tê-lo inteiro dentro dela, enterrado em sua vagina, fodendo sua
bunda, enrabando-a. A garota estava afogueada.

— Estou toda arrepiada... Molhada... Nunca fiquei tão úmida
assim... Acho que é de tesão. Um tesão violento — confessou ela e eu
já sabia, sempre sabia, mas ela não sabia o que fazer com tanto
deslumbramento e tesão.

Tenho esse poder sobre as mulheres. Então tomei a iniciativa.
Puxei-a para cima de mim, sentindo as formas perfeitas e
perturbadoras de seu corpo. Ela gemeu acalorada. Então seu
pescoço apareceu diante de meus olhos e a imagem dele, com sua
pele lisa, macia e extremamente perfumada ficou impressa em minhas
retinas e gravada na minha mente. As veias pulsavam num compasso
irresistível. Era um dos mais lindos pescoços que já vira.

Beijei-o. A pele arrepiou-se toda. Suguei seus lábios quentes.
Meus dedos crispados desceram pelo seu corpo. Meus lábios foram
em busca de seus seios. Chupei os biquinhos. Suguei. Mordisquei. Ela
se arrepiava continuamente. O desejo arrebatava seu corpo.
Enrosquei-me nela, mordiscando e arranhando sua pele. Fui
descendo os lábios. Senti a maciez de seu ventre, quando beijei e
mordisquei ao redor do umbigo. Passei a língua por entre seus pelos.
Minhas mãos continuavam massageando seus seios, beliscando os
biquinhos, arrepiando-os sem parar. Então, com uma fome extrema e
um desejo irresistível, estendi a língua e toquei sua vulva. Ela se
torceu toda, com um estremecimento, as pernas apertando minha
cabeça. Chupei aquela bucetinha que me atordoava com seu perfume
de desejo e sangue, suguei toda a sua energia pela buceta. Ela se
contorcia e gemia de prazer.

— Não quero gozar assim. Quero seu cacete dentro de mim —
pediu ela.

Subi beijando sua virilha, seu ventre e ela se contorcia
alucinada. Encostei o meu cacete duríssimo em sua xana e num
movimento rápido e inesperado enterrei-o dentro dela!
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Parou de escrever por um momento, soltou a caneta com pena de ouro
dezoito quilates e incrustações de diamantes e ela rolou voluptuosamente
sobre ao papel. Suspirou perdido em suas lembranças. Olhou para a janela
e lá estava a mesma lua cheia. Suspirou. Pegou de novo a caneta e levou-a
aos lábios num gesto sensual e erótico. Pensou por instantes, depois
continuou...

Gozamos juntos. Naquele momento éramos um só, respirando
junto o mesmo ar, ofegantes. Novamente seu pescoço me chamou a
atenção. Estava ali, oferecido e convidativo. Lambi e beijei,
deixando-a arrepiada. Toquei sua buceta molhada, de onde meu
esperma escorria fartamente, depois ouvi o seu grito de prazer e dor,
quando lhe cravei meus dentes na garganta!

* * *

A redação, no estúdio do telejornal Londres Press, o maior estúdio de
notícias local da cidade de Londres, estava uma loucura. Aproximava-se a
hora do fechamento da edição daquela noite e todos corriam, na ânsia de
concluir os detalhes de última hora. Érika Toster estava a sua mesa,
terminando de redigir no computador sua matéria para aquela edição.
Conseguiu terminar, a tempo de correr para o camarim e se maquiar para
entrar no ar. Quando o noticiário terminou, Érika deixou os estúdios e
seguiu para a sua mesa na redação. Soltou-se em sua cadeira e relaxou.

— Érika, você está um trapo. Que tal sairmos para relaxar? —
convidou Anne. — Tenho algumas surpresas para esta noite.

Érika olhou para sua amiga e pensou se deveria ou não sair. Estava
cansada e o que mais queria era uma banheira quente e cheia antes de
dormir. Mas o convite de Anne era tentador. Era a colunista social e sabia
de todos os lugares frequentados por pessoas interessantes e cheias de
dinheiro, que acendia charutos com notas de cem dólares. Todo lugar que
ela recomendava estava sempre ligado em algum acontecimento ou a
algum figurão da sociedade para alimentar a sua coluna. Poderia ser
interessante.

— Ok! Vamos lá! – decidiu-se, afinal.
— Isto mesmo, garota! — animou-a Anne. — Vamos sair por aí

como duas caçadoras de macho, insaciáveis e perigosas.
Érika riu de sua amiga.
— Está certo, caçadora implacável. Aonde vamos? — quis saber

Érika.
— A uma deliciosa boate no Picadilly Park!
A boate estava lotada. Pessoas dançavam na enorme pista com o chão

todo iluminado. Bolas malucas giravam no teto, jogando luzes



7

generosamente. As duas se sentaram, pediram drinques e bebericaram,
observando a agitação. Érika estava absorvida pelo ambiente, mas algo fez
com que ela olhasse para o lado. Foi como se tudo começasse a andar em
câmara lenta. Ela já não ouvia mais nada e não visualizava ninguém.
Somente aquele homem, parado próximo dela, sob a luz, olhando
fixamente para ela. Seus olhos se encontraram e seu coração pareceu ter
parado. Ele era alto, atlético, tinha olhos azuis claros, com estranhos
brilhos avermelhados, cabelos cor de palha e lindo. Era o homem mais
lindo que já vira e tinha um charme magnético poderoso, que a atraia e
subjugava.

— Érika, estou falando com você! — insistiu Anne, cutucando seu
braço. — O que viu de tão interessante?

Anne olhou na direção em que Érika estava olhando e percebeu tudo.
Ela mesma não acreditou.

— Maldição! Que Apolo você encontrou, minha amiga!
— Quem é ele?
Anne pensou por instantes, puxando pela memória.
— Esse deve ser Dunkan Mallory.
— Você o conhece? — perguntou Érika, tremendamente interessada.
— Todos conhecem Dunkan. Ele é o dono desta boate e simplesmente

o maior empresário da noite londrina. Tem muito dinheiro e todas as
mulheres são loucas por ele.

— O que um homem pode ter para deixar as mulheres atraídas deste
jeito? — indagou Érika, curiosa.

— O ar de mistério, não notou? Ele é tremendamente enigmático —
disse, olhando para Érika, que não tirava os olhos do homem. — Veja
você, por exemplo! Mal chegou e já caiu nos encantos dele.

Érika estava envolvida pelo poder de atração daquele desconhecido e
se sentindo, ao mesmo tempo, tremendamente excitada.

— E tem um detalhe: nenhuma mulher conseguiu seduzir esse
homem. É ele quem seduz. Corre até um boato por aí de que ele é um
vampiro!

Foi interrompida por uma gargalhada de Érika.
— Vampiro, Anne! Tem dó! Vampiros não existem.
— Pode ser que não, mas ele não envelhece nunca. Está sempre

assim, lindo, jovem e viril. Qual será o segredo dele?
Ao olhar novamente para o ponto onde ele estava, viu que ele havia

desaparecido. Uma sensação incômoda de frustração e desejo abateu-se
sobre ela. Sentiu o desejo violento e inesperado de se aproximar daquele
homem e de conhecê-lo.

* * *
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Aspirei seu perfume, roçando meu rosto no dela. Senti-a tremer.
Cheirei seus cabelos, presos no alto da cabeça. Minhas mãos subiram
até o rosto dela. Ela fechou os olhos. Comecei a soltar seus cabelos.
As mechas, como uma cascata mágica, foram caindo e emoldurando
seu rosto. Eram cabelos crespos e compridos, perfumados e sedosos,
num tom vermelho intenso e belo. Ela se remexia diante de mim e sua
respiração era apressada, fora de controle. Eu podia ouvir seu
coração batendo e mal podia esperar para sentir suas vibrações,
captar o sutil aroma do sangue sendo bombeado ritmadamente. De
dentro de seu decote subiu aquele perfume de fêmea excitada e
ansiosa por uma trepada. Era inconfundível e impregnava minhas
narinas, excitando-me.

Beijei-lhe o canto da boca. Ela girou lentamente a cabeça,
roçando seus lábios nos meus. Beijei-a com toda gentileza, contendo
meu instinto primal de mordê-la. Abracei-a, colando meu corpo ao
dela, sentindo o volume de seus seios, a firmeza de suas coxas e o
desenho e sua cintura. Era uma garota espetacular. Sentir o corpo
dela e imaginar que eu poderia me alimentar da sua energia me
deixava embriagado.

Ela me abraçou em resposta, apertando-se contra mim. Gemeu
quando enfiei minha língua entre seus lábios e provei sua saliva
adocicada, com sabor de champanhe. Meu caralho continuava rijo,
provocando-a. Ela o sentia ali, pois estremecia ao apertar o ventre
contra ele.

— Quero você! Quero a sua buceta, a sua bunda, a sua boca,
suas tetinhas, suas coxas, sua língua e sua energia sexual —
murmurei, rouco de tesão.

— Eu também o quero. Você me mantém quente! Ardendo por
dentro! Como se estivesse com febre! Mas você e estranhamente frio,
sua pele é gelada...

Calei-a com um beijo sôfrego. Enquanto arfava e se esfregava
em mim, suas mãos desceram pelas minhas costas e foram apertar
minhas nádegas com volúpia. Fiz o mesmo, puxando-a ao meu
encontro, para que sentisse ainda mais a rigidez de minha pica.

— Vai me foder com tesão? — pediu ela.
— Sim, ao luar — concordei, apertando um botão na mesinha de

cabeceira e as cortinas da ampla janela foram se abrindo lentamente,
deixando ver uma paisagem fantástica, onde a lua se destacava
acima dos prédios e das luzes, brilhando como um disco de prata com
luz própria.

— Sim! É assim mesmo que eu quero! — disse ela.
— Relaxe, vou levá-la para uma viagem de prazer e sexo...
— Quero que seja inesquecível!
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— Será, eu prometo.
— Sempre que quisermos? — quis saber ela.
— Vamos viver este momento como se fosse o último, não se

preocupe com o depois. Pode nunca mais haver um depois...
— Sim, quero trepar com você como se fosse a última trepada da

minha vida!
Um tesão cresceu violentamente, quando percebi como ela era

bonita, sob aquela luz, quase irreal. Eu trepava com aquela garota
sob a lua cheia, minha confidente, a única que sabia quem eu
realmente era. Esse pensamento fez meu corpo estremecer e eu me
arrepiei todo. Olhei-a demoradamente. As veias pulsavam. Aquilo me
excitava brutalmente, dando um toque selvagem àquele momento,
como se estivéssemos no meio de uma floresta, no meio dos bosques
de carvalhos dos druidas, num acampamento cigano ou dançando
nas escarpas da Transilvânia.

Acariciei seus cabelos, caídos diante do corpo. Minhas mãos
tocaram-lhe os seios. Senti-lhes o formato. Eram redondos e rijos,
com biquinhos salientes e desejáveis, espetados contra o tecido do
sutiã e da blusa. Ela estremeceu. Ofegou. Fechou os olhos e ficou
imóvel diante de mim. Estava sob meu poder. Eu queria tocá-la e
senti-la, imaginando suas formas voluptuosas, a auréola de seus
seios, o formato de seu monte de Vênus, os pelos, a bundinha e as
coxas, tudo, enfim. O pulsar quase inaudível do sangue em suas veias
era meu mais poderoso afrodisíaco.

— Você é tão desejável — murmurei ao seu ouvido.
Ela permaneceu trêmula e entregue. Estava se dando totalmente

a mim, confiando em mim. Minhas mãos buscaram os botões de sua
blusa, começando a soltá-los um a um. Enfiei os dedos na abertura.
Toquei um dos seios dela. Senti o biquinho eriçado. Ela se arrepiava.
Eu sentia isso em sua pele. Ela estava excitada, muito excitada
mesmo. O perfume de sua racha melava a calcinha e subia até
minhas narinas. Fiquei doido de tesão e com um puxão arranquei os
outros botões da blusa, despindo-a. A blusa escorregou para trás,
caindo na cama. O sutiã foi junto. Voltei a tocar seus seios, colhendo
cada um em minhas mãos, amassando-os suavemente, roçando os
biquinhos salientes e enrugados.

Empurrei os cabelos dela para trás e beijei seu pescoço com
provocação, chupando sua pele, deixando ali a minha saliva e a
minha marca de minhas presas em dois traços avermelhados. Fui
descendo, chupando as encostas tentadoras de seus seios em todas as
direções. Ela não parava de se arrepiar.

— É bom! Muito bom! — sussurrou ela.
—Você é fantástica! — comentei.
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Ela se encolheu toda de tesão e eu continuei mordendo as
tetinhas, chupando os biquinhos, colhendo-os entre os dentes e
mascando-os suavemente. A garota ofegava, toda inquieta. Busquei o
fecho de sua saia, então, enquanto continuava dando toda a minha
atenção a suas tetinhas. Momentos depois, a saia farfalhava e era
atirada para o lado. O perfume de sua checa era demais agora,
misturado ao do perfume das velas, cujas chamas tremulavam
fracamente num canto do aposento. Desci as mãos pelos seus
quadris, sentindo sua pele arrepiada. Segurei o elástico da calcinha.
Rasguei-a com minhas unhas e joguei os trapos por sobre a cabeça.
Posicionei-a a favor da luz da lua para ver toda a beleza pálida de
seu corpo.

A silhueta na claridade do luar mostrava uma cintura afunilada,
coxas proporcionais e uma bunda tentadora. Dos seios desci minha
boca para seu ventre, beijando, chupando e mordendo. Minhas mãos
contornaram o corpo dela e foram massagear suas nádegas rijas e
redondas. O perfume da vagina mais e mais me provocava, atraindo-
me inapelavelmente. Eu queria senti-lo de perto. Queria prová-lo.
Queria experimentar um novo sabor, bebendo-o direto na fonte.
Sentir o pulsar de seu coração através da buceta.

— Oh, não! — sussurrou ela, quando a pus de pé na cama e me
ajoelhei diante dela.

— Abre as pernas um pouco mais — pedi, empurrando suas
coxas para o lado.

— Sim! Sim! — repetiu ela, atendendo-me.
Subi uma de minhas mãos pela parte interna da coxa até a

vulva. Ela suspirou e ofegou, abalando-se toda. Estendi minha língua
e suguei sua racha com gosto. Ela se incendiou. Suspirou. Gemeu.
Contorceu-se, agarrando-me pelos cabelos, apertando-me contra o
corpo. Brindei-a generosamente com a delícia das delícias. Senti em
minha boca sua vagina estreita e seu sabor de fêmea, bebendo seu
néctar mais precioso. Ela ficou transtornada. Deveria estar mesmo
ansiosa por prazer, pois gozou com minha língua em sua racha, que
senti dilatando-se, enquanto ela estremecia, gemendo sempre. Mal
percebia que eu estava sugando também toda a sua energia.

Insisti naquela carícia que tanto a havia arrebatado. Minha
língua não lhe deu tréguas. Enfiei com gosto. Suguei. Lambi.
Descobri o botãozinho delicado de seu clitóris. Prendi-o entre os
dentes. Mordi-o como havia mordiscado os biquinhos dos seios. Ela
gozava continuamente. Eu pressionava a língua contra o grelinho,
enquanto ela só gemia e soluçava agora de prazer. As formas
redondas de suas nádegas em minhas mãos provocavam-me. Deslizei
um dedo pelo reguinho até encontrar as preguinhas delicadas. Ela
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está entontecida de tanto prazer. Apertei o dedo. Ela suspirou mais
forte, rebolando inesperadamente a bunda. Acariciei com força o
orifício. Ela gostou. Insisti na massagem, enquanto ela se remexia e
gozava. Deixei que meu dedo fosse entrando naturalmente, na medida
em que ela rebolava e jogava a bunda contra ele, enquanto espasmos
de gozo agitavam-na.

— Oh, é bom! Estou ficando tonta de tanto gozar! Quero mais!
Não pare! — suplicou em total luxúria.

Minha língua continuava entrando e saindo alucinadamente na
sua xana em movimentos sincronizados. O dedo no rabinho iniciou
uma nova sessão de carícias. Eu a fiz gozar incontáveis vezes até que
os joelhos dela fraquejassem e ela tombasse sobre mim.

— O que é isso? O que acontece comigo? Estou gozando como
uma alucinada!

— Goze e aproveite. Pode ser a sua última chance — disse eu.
— Nunca pensei que experimentaria isso! — confessou,

maravilhada, ofegante, com a voz entrecortada e rouca.
— Estamos apenas no começo, minha querida. Ainda a farei

gozar muito mais — prometi.
Ergui-me e segurei-a pelos ombros, fazendo-a levantar-se

também. Beijei-a ardentemente. Nossas línguas se encontraram
novamente. A dela invadiu a minha boca, buscando a minha saliva,
alisando-me internamente. Sem perda de tempo, desci a mão até as
coxas dela.

— Continue quente — murmurei ao seu ouvido, enterrando um
dedo em sua racha.

A garota vibrou. Gemeu. Toquei o clitóris. Fiquei esfregando,
fazendo-a voltar a estremecer continuamente, antes de levá-la ao
delírio.

— Ainda tem energia para continuar?
— Sim! Sim! — disse ela, com a voz entrecortada pelos novos

espasmos de prazer, provocados agora pelo meu dedo.
Eu sabia exatamente em que ponto tocar no corpo de uma

mulher para leva-la à loucura. Eu conhecia todas as zonas erógenas
para deixá-la doida de tesão. Eu sabia de coisas que ela jamais
imaginaria. Eu podia fazer com ela abominações que nenhum
demônio no mundo já havia feito antes.

Beijou-me o pescoço, depois o peito. Senti seus dentes
mordiscando meus mamilos e arrepiei de tesão. Continuei roçando
sua racha. A garota se confundia toda em seu desejo, não sabendo se
continuava me deixando pelado, me mordia o peito e o ventre ou
parava e apenas gozava. Foi em frente, fazendo um pouco de cada
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coisa. Desceu beijando-me o corpo. Seu rosto encostou-se ao meu
cacete duro. Esfregou-se nele.

— É tão duro! — constatou, num suspiro emocionado.
Ficou frenética, eletrizada, apertando-o, masturbando-o,

esfregando-o no rosto e nos lábios com volúpia. Ela se deitou ao meu
lado, olhando meu pau, orgulhosamente duro e ereto.

— É tão lindo! Tão duro! — sussurrou deslumbrada, tocando-o,
apertando-o. — Nesta noite ele é meu. Quero chupar.

Pus a mão no cacete e arregacei a pele para baixo, deixando a
cabeça totalmente descoberta. Ela se debruçou sobre mim. Sua
língua deixou uma trilha de saliva brilhante na pele sensível,
fazendo-me estremecer. Arrepiei de tesão com seu hálito, aquecendo-
me a região tão sensível. Ela beijou a ponta intumescida, esfregando-
a nos lábios. Depois lentamente foi abrindo a boca carnuda para
envolver a glande e sugar-me para dentro dela. Deslizei inteiramente
em sua boca ardente.

Ela mamou meu pau demorada e gostosamente. Enquanto fazia
isso, foi girando o corpo sobre o meu, até minha cabeça ficar entre
suas coxas e eu ter de novo sua xana ao alcance de minha língua.
Lambi-a e ela suspirou. Devolveu-me chupadas que me fizeram
delirar. Continuei chupando e me energizando com a volúpia daquela
mulher, desta vez dedicando-me totalmente ao grelinho intumescido,
fazendo-a suspirar mais forte.

Suas mãos buscaram minhas nádegas, apertando-as. Eu a
segurava pela bunda, enterrando minha língua com vontade em sua
vulva, alisando sem parar seu clitóris. Ela lambia e chupava minha
pica em mamadas alucinantes. Eu a fiz gozar novamente com a
língua. Ela estava faminta e queria o caralho a qualquer custo. Eu
sabia que não precisaria mais me segurar. O tesão dela era grande
demais. Ela estava pronta para a experiência mais fantástica de sua
vida.

— Tenho o que você quer de verdade — murmurei.
— Sim, eu quero meter com você. Eu preciso meter!
Girei o corpo, ficando por cima dela. Abri-lhe as coxas o

máximo que pude e encostei meu pênis em sua racha. A garota
delirou, murmurando coisas, contorcendo-se, empurrando o quadril
contra mim, querendo ser logo penetrada. Enterrei-me resolutamente
dentro dela, o mais profundo que pude ir, abraçando-a e ficando
apertado ao seu corpo, sentindo sua xoxotinha lubrificada apertar
meu pau com força. Ela ficou contraindo a vagina e eu me vi à beira
do orgasmo. Era insuportável tanta excitação, tanto tesão. Mais um
pouco e eu explodiria.



13

— Vem! Vem! — suplicou, gingando os quadris, movendo-os,
iniciando movimentos.

— Sim, meu tesão! Aqui vai o que você esperava todo esse tempo
— disse-lhe, começando a entrar e sair dela.

— Sim! Mais! Fundo! Com força! Essa pica grossa! Tesuda!
Comprida! Mais!

Era ardente, um delírio de fêmea, tesuda, cheia de vida,
paixão... E Sangue! Para ela, aquilo foi a glória. Rebolou, suspirou,
chorou, gritou e uivou de prazer.

— Assim! Como é bom! Mais! Quero mais! Quero tudo! —
continuava falando, sob meu galope desenfreado.

Eu a segurava, mantendo-a firme sob mim, golpeando sem
cessar. Ela gozou continuamente, enquanto eu usava toda a minha
habilidade e a minha potência para satisfazê-la. Estava quase
desfalecida de prazer. Eu já havia acabado com suas energias, mas
ela pedia mais. Tentei contar quantos orgasmos ela suportaria, antes
que eu fenecesse, mas perdi a conta. Tudo se tornou frenético,
desenfreado e alucinante. Foi uma trepada em alta tensão. Senti seu
pescoço. Fechei os olhos e colei meus lábios ali, sentindo o fluxo do
sangue sob a pele. Depois senti o cheiro de sangue. Meu caralho
pedia o gozo final. Recuei o quadril e golpeei-a violentamente,
enterrando-me dentro dela e ejaculando copiosamente, enquanto
cravava meus dentes naquele ponto tentador. Ela gemeu de prazer e
não sentiu dor!

Sua respiração estava acelerada quando terminou de escrever. Relatar
aquela experiência o fazia se sentir vivo, enquanto revivia emoções sempre
tão fortes. Sentiu um arrepio. A madrugada estava se despedindo para dar
lugar ao amanhecer. Com este viria a luz do dia. Estava na hora de se
recolher, dormir e esperar a próxima noite chegar mansamente.
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CAPÍTULO 2

Érika achou incrível. Ninguém sabia absolutamente nada da vida de
Dunkan. Mesmo aqueles que se diziam seus amigos, conheciam-no
superficialmente. Procurou, então, investigar a vida dele e só descobriu
coisas difíceis de acreditar. Ele nunca aparecia durante o dia e só era visto
durante a noite em sua boate, recepcionando pessoas. Os negócios que
resolvia com outros empresários ou amigos eram realizados também no
período noturno. Os fornecedores de suprimentos que abasteciam a sua
boate tratavam com seus funcionários e nunca diretamente com ele. As
mulheres que se envolveram com ele, nada sabiam a respeito de sua vida,
mas pareciam em transe, quando falavam dele.

Ele era um enigma. Para decifrá-lo, Érika tentou falar com ele pelo
telefone, mas não conseguiu. Ele também não retornou nenhum de seus
recados. Naquela manhã, depois de tentar mais um contato com a casa
dele, desistiu. Levantou-se e foi até a sala do chefe da redação.

— Posso entrar, J.W.? — indagou na porta.
— Entre, Érika. No que posso ajudá-la?
J.W. parecia um Papai Noel sem a barba.
— Gostaria da sua autorização para fazer uma matéria sobre a vida

noturna em Londres.
— Se acha que dá audiência, ok! Vá em frente!
— Ótimo! Começarei tentando entrar em contato com o empresário

da vez, Dunkan Mallory.
J.W. coçou o queixo com apreensão.
— Tome cuidado! Esse sujeito é muito esquisito.
— Sabe alguma coisa a respeito dele?
— Somente as coisas que todos sabem, que são apenas as coisas que

ele quer que os outros saibam — disse, enigmaticamente.
Depois, como que acordando de um breve cochilo, acrescentou:
— Eih! Se quer começar a sua matéria, vá trabalhar. Não é comigo

que terá as informações de que precisa.
Érika estava muito curiosa com relação àquele homem. E como se

isto não bastasse, ainda estava profundamente atraída por ele. Naquela
noite, voltou à boate sozinha e ficou esperando pela presença dele. Não
demorou muito para ele aparecer, acompanhado simplesmente por uma das
mulheres mais lindas e ricas de Londres. Fascinada, acompanhou os
movimentos dela pela boate, até o momento em que saiu novamente,
sempre acompanhado. Ficou tentando imaginar o que aconteceria a seguir.

* * *
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Os seios pontudos e perfeitos dela mal se moviam, enquanto ela
deslizava na direção da cama. Seus movimentos eram felinos, como
os de uma pantera antes do bote. Saíra do banho e estava nua.
Devorei-a com os olhos. Das coxas aos lábios carnudos, passando
pelos seios e pelo ventre, descendo, acompanhando o triângulo
peludo que descia, tudo era perfeito e tentador.

— Não via a hora de sairmos de lá! — murmurou ela, olhando-
me com desejo.

— Tudo tem a sua hora e a paciência é uma virtude — respondi,
observando seu corpo.

Sua pele estava arrepiada. Os biquinhos de seus seios estavam
durinhos, demonstrando sua excitação, vendo-me nu em sua cama.

— Nem acredito que estou aqui com você. Estava louca de
vontade de conhecer seu corpo e seus segredos... — murmurou, com
ar apaixonado.

— Cuidado! Certas coisas que queremos, acabam tendo um
preço muito alto.

— Estou disposta a pagar o preço — disse, pulando em cima de
mim.

Beijei seu rosto e seus lábios carnudos, enquanto minhas mãos
deslizavam pelo seu corpo, tocando sua pele macia, descendo por
suas costas e indo apertar com luxúria sua bunda empinada e
tentadora. Nossas línguas encontraram-se, trocando carícias loucas.
Puxei-a para mim, enfiando minha pica entre suas coxas, sentindo o
calor e a umidade de sua xana.

— Vai me matar de prazer? — perguntou ela, com a boca
próxima de minha orelha.

Sua voz rouca arrepiou-me inteiro e me provocou contrações de
tesão no ventre.

— Sim, hoje morrerá de tantas sensações. Eu a desejo. Um
desejo irresistível de trepar com você, de sugar sua vivacidade e sua
energia. Quero fodê-la até meu pau esfolar e todo o fogo que arde
dentro de mim se transformar em porra dentro na sua buceta — disse
eu, fazendo-a arrepiar.

Ela estava adorando cada palavra que eu falava em seu ouvido,
ao mesmo tempo em que enfiava meu dedo em sua xana. Foi o
bastante para fazê-la se derreter toda.

— Oh, querido! — murmurou ela, totalmente acesa agora,
virando-se sobre mim, esfregando seu corpo sobre o meu e beijando-
me com todo o seu fogo.

Minhas mãos percorreram seu corpo, enquanto ela ia deslizando
o corpo para baixo. Sua boca, roçando meus pelos, até meu cacete.
Sugou-me com avidez e a sensação de me sentir chupado por sua
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boca morna foi eletrizante. Conservou meu pênis em sua boca,
mamando-o provocantemente por um longo tempo, tornando-o mais
rijo ainda, fazendo-me estremecer, enquanto movia a cabeça para
cima e para baixo, com a língua enroscada ao redor da glande.

— Você me derrete! — murmurei, entregue ao seu desejo e a sua
habilidade.

— Você gosta disso, não? — perguntou ela, com o pau em sua
boca.

— Oh, sim! Eu adoro isso — murmurei, resvalando as presas em
seu pescoço, contendo a fúria bestial que me assaltava ao captar o
frenético movimento do sangue em suas veias.

— E eu gosto do que você faz. Vibro sentindo-o passar a mão em
mim, alisando minhas tetinhas, brincando com minha bucetinha,
tocando meu grelinho.

Eu enfiei a mão por baixo dela, ajoelhada entre minhas pernas,
e busquei sua xoxota molhada. Esfreguei-a delicadamente, passando
o dedo por toda a sua extensão, sentindo seu calor ardente. Ela
ofegou, quase mordendo minha pica de tesão. Eu insisti na carícia,
buscando o botãozinho saliente de seu clitóris para acariciá-lo com a
ponta do dedo. Ela soluçou. Eu enfiei o dedo e ela foi ao delírio.

— Só você para me tocar assim, como nenhum homem nunca me
tocou — confessou ela, ofegante e trêmula.

— Acontece que eu sou diferente de todos os homens com quem
transou. Gosto de sua xoxota. Gosto que esteja menstruada, sabia?

— Safado! — repetiu ela, girando a boca ao redor de minha
glande, quase me fazendo gozar.

Estremeci e senti meu pinto latejar. Ela parou de me sugar e
deitou-se ao meu lado. Deitei-me de lado para olhar seu corpo. Seus
olhos brilhavam de paixão. Seu peito arfava deliciosamente. Seu
ventre se contraía ritmadamente, indicando seu grau de excitação.

— Vou lhe mostrar o quanto gosto dessa bucetinha mal passada
— falei, debruçando-me sobre ela.

— Mas eu estou mesmo menstruada! — insistiu ela.
— Eu sinto o cheiro de seu sangue e isso abre meu apetite,

sabia? — respondi e ela estremeceu de tesão.
Primeiro lambi e mordisquei seus seios pontudos, prendendo

entre meus dentes os biquinhos rijos e salientes. Sua pele fresca e
perfumada, ainda úmida em alguns pontos, tinha um sabor todo
especial. A excitação me fazia trêmulo e ansioso, a expectativa do
momento final da transa me excitava demais. Ela apenas vibrava e
gemia baixinho agora. Em breve estaria tomada de uma febre que
encheria seu corpo de calor e pressa. Ela exigiria a penetração, o
prazer e a satisfação total.
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Beijei o pescoço dela, depois seus ombros, retornando aos seios
para lambê-los e mascar os biquinhos. Ela suspirava de tesão, o
corpo abandonado na cama, as pernas abertas, de onde vinha o
perfume intenso e perturbador de sua xoxota, mescla de néctar e
sangue. Aquilo provocava em mim reações selvagens e primitivas. Eu
queria comer aquela mulher, lambê-la, penetrá-la, gozá-la de todas
as formas, tudo ao mesmo tempo, mas me continha e ia devagar,
desfrutando seu corpo, vibrando com suas reações, gozando as
sensações que o momento me proporcionava.

Escorreguei pela cama, lambendo seu ventre, brincando com
minha língua ao redor do seu umbigo, afundando o rosto nos pelos de
sua vulva. A fonte daquele perfume estava cada vez mais próxima,
deixando-me febril. Encaixei-me entre suas pernas. Fiz com que ela
flexionasse os joelhos, empurrando-os depois para os lados. A fenda
tentadora e orvalhada estava ali, diante de meus olhos, oferecida e
convidativa. Estremeci de tesão, olhando-a. Ela tinha uma xoxota
incomparável, estreita, ardente, saborosa, com lábios rosados e
delicados, onde rebrilhava o néctar e o sangue, num tom
avermelhado que me fascinava.

— Como gosto de uma bucetinha assim! — murmurei, a boca
bem próxima dela para que meu hálito a acariciasse e a fizesse gozar
de tanto prazer.

Ela ofegou, estremecendo-se. Pendi a cabeça, atraído
inapelavelmente pelo perfume intenso. Ela arqueou o corpo, deixando
escapar um gemido. A ponta de minha língua tocou seu botãozinho
delicado e sensível, pressionando-o.

— Oh, querido! Que tesão! — murmurou ela, com a voz
entrecortada e rouca, apertando minha cabeça contra si.

Minha língua percorreu toda a sua vulva e ela gemeu
roucamente, com o corpo todo abalado por espasmos contínuos. O
sabor de sangue em minha boca me levava à loucura. Meus sentidos
se confundiam e era como se eu provasse a droga mais alucinógena
produzida nas profundezas do inferno.

— Oh, querido, já estou gozando!
Eu adorei o jeito como ela gozou, estremecendo, murmurando,

gemendo, gritando, arranhando-me e beliscando-me. Minha língua
ficou brincando com seu clitóris, pressionando, esfregando,
lambendo, provocando. Sua xoxota tornou-se ainda mais molhada,
juntando minha saliva com sua umidade. Eu lambia aquele líquido
precioso, sugando e beijando sua xana. Minhas mãos se estendiam
sobre seu corpo, buscando os seios para apertá-los com volúpia e
tesão. Minha língua brincava continuamente na vagina estreita e
saborosa.
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Arrepios cobriam a pele dela. Ela se contorcia. Ondas de prazer
percorriam seu corpo. Suas reações me faziam insistir naquelas
carícias que provocavam múltiplos orgasmos. Mordisquei-lhe o
clitóris, prendendo-o entre meus dentes. Depois lambi
incessantemente sua xoxota, esfregando minha língua nos lábios
rosados. Ela se contorcia e suspirava sem parar.

Eu sentia seu perfume se acentuar, à medida que a excitação se
transformava em satisfação. Ela já gozara repetidas vezes. Eu
acompanhava suas reações, bebendo o suco de sua buceta, onde
meus lábios continuavam colados. Eu não queria perder nada
daquele instante, tinha que me lembrar de cada detalhe, cada caricia,
cada palavra cada orgasmo para registrá-los. Suas pernas tremiam.
Seus dedos enterravam-se em meus cabelos, apertando-me com força
na xoxota, onde, finalmente, eu enterrei minha língua o mais
profundo que consegui. Fiquei brincando com ela e isso a levou ao
delírio e a um prazer intenso.

— Oh, querido! É demais! Estou desfalecendo! Mas não pare!
Continue! Assim! Quero gozar tudo!— rouquejava ela, entre gemidos
e espasmos incontroláveis.

Chegara o momento de começar a drenar suas energias.
Insinuantemente minha língua se movia dentro da buceta em fogo,
sorvendo seu néctar, misturando-o com minha saliva, lambendo-a em
todas as direções, tocando a rugosidade de seu ponto mais sensível.
Orgasmos mais intensos punham-na prostrada agora, mas minha
língua não parava. Eu queria trepar nela, cavalgá-la, enterrar-lhe
minha pica, mas, ao mesmo tempo, queria dar-lhe o máximo de
prazer. Era uma forma de garantir que ela continuasse a sentir
aquele tesão e esgotasse suas reservas de energia.

— Vem! Vem! Quero seu caralho! Agora! Vem! — pediu ela,
totalmente fora de si.

Eu sentia não poderia esperar mais. Meu pênis doía. Meus
testículos pareciam explodir. Eu subi pelo corpo dela, lambendo a
pele, chegando aos seios, onde me detive para lamber, beijar e sugar.
Uma das minhas mãos ficou esfregando continuamente seu clitóris e
a entrada de sua xoxota inundada. Os orgasmos foram mais intensos
e contínuos agora. O corpo dela não parava de estremecer.

— Eu derreto de tanto gozar! — confessou ela, num fio de voz.
— Continue gozando, minha querida! Goze! — fiquei repetindo

em seu ouvido.
Ela adorou ouvir isso bem de perto, com a minha voz rouca

fazendo-a arrepiar-se por inteiro.
— Goze, que vou me enterrar em sua buceta agora!— continuei

enquanto subia pelo seu corpo.
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Encaixei a cabeça do meu pinto na entrada de sua xana.
Empurrei só a pontinha, só para senti-la, depois deslizei suavemente
por entre os lábios rosados e lubrificados. Ela jogou seus quadris
contra os meus, enterrando-me profundamente dentro dela. Fiquei
sentindo as contrações dos músculos vaginais, pressionando meu
caralho na bucetinha estreita, buscando sutilmente o prazer lá
dentro.

— Como é gostoso sentir sua bucetinha! Não pare! Aperte
assim! Hum! — murmurei, sentindo a pressão contra meu cacete.

— Agora vem! Quero tudo a que tenho direito — pediu ela,
movendo os quadris.

Coordenei meus movimentos aos dela, golpeando-a virilmente,
aumentando o ritmo, até que explodíssemos em prazer e satisfação.
Foi um orgasmo intenso e delicioso! Ela ficou se esfregando em mim,
gemendo e suspirando, apertando-me e beijando-me. Minhas mãos
passearam pelo corpo dela, das coxas aos seios, num movimento
lento e apaixonado. Ela estremeceu, excitada. Sua respiração
acelerou. Senti nitidamente o perfume de sua bucetinha. Sua pele
continuava arrepiando-se continuamente.

— Você não se cansa nunca? — indagou movendo-se de um
modo que seu corpo continuasse esfregando-se em mim.

O tom de voz dela foi provocante e sensual, meio rouco. Ela
tremia, eu podia sentir isso. Por instantes eu a olhei direto nos olhos.

— Nunca, tenho as minhas fontes de energia! — respondi,
deslizando as mãos pelos flancos dela, até as coxas de novo, e dali
até as nádegas roliças. — Quero trepar de novo com você!

Continuei passeando com as mãos pelo corpo dela, detendo-me
na rachinha inundada.

— Me leve ao paraíso de novo, querido!
— Ao paraíso ou ao inferno? — murmurei, deslizando sobre a

cama, até seus pés.
— Ao que for melhor!
Sorri e toquei seus tornozelos numa carícia provocante. Beijei

as solas de seus pés. Enquanto fazia isso, fui subindo devagarzinho as
mãos, alisando suas pernas, até suas coxas, passando por entre elas,
sentindo a umidade e o calor de sua bucetinha. A pele dela ficou toda
arrepiada e ela suspirou e estremeceu.

— Assim? — insisti.
— Oh, sim! — ofegou ela.
Estendi minha língua e fui subindo pela coxa dela, lambendo a

pele arrepiada, aspirando o perfume intenso de sua xoxota. Lambê-la
me fez sentir aquela umidade perfumada. A respiração ofegante dele
me excitou. Ela agarrou-me a cabeça, apertando-a contra o corpo.
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Puxei seu corpo para perto da minha boca. Ela olhava para mim,
ofegando e gemendo, excitando-me brutalmente. Minha língua
penetrou entre suas coxas, tocando sua buceta. Naquele mesmo
instante ela gozou novamente, estremecendo toda, lambendo os
próprios lábios e revirando os olhos, numa imagem de volúpia e
sensualidade. Eu continuei lambendo com gosto sua vulva molhada,
onde se misturava um coquetel de prazer, feito de néctar, sangue e
porra. Ela se contorcia e gozava.

— Você sabe fazer isso muito bem! Não pare! Continue! Ah, que
língua! Não paro de gozar!

Eu continuei chupando-a. Fui subindo beijado-a pelo corpo e
fazendo-a arrepiar-se. Os olhos dela ficaram esgazeados. Seu corpo
estremecia continuamente de tanto tesão. Eu sentia todo o fogo
daquela mulher a cada toque meu. Cheguei até seu pescoço. Ela
pendeu a cabeça para trás, entregue ao prazer que estava sentindo.
Sua garganta estava ali, exposta. Eu sentia o sangue pulsar na
jugular. Alucinado, movido pelo tesão mais intenso, percorri toda a
extensão de seu pescoço com a língua. A lua lá fora foi a única
testemunha do longo e rouco gemido de prazer que ela deixou
escapar, quando a penetrei de novo e cravei meus dentes em seu
lindo pescoço.

A ereção foi inevitável. Soltou a caneta e foi até a janela. Olhando o
disco prateado no céu, começou lentamente a se despir, deixando as roupas
caírem displicentemente no tapete felpudo. Pouco a pouco seu corpo
magro, mas de músculos definidos e proporcionais, foi ficando à mostra. O
caralho estava em riste, apontando para a lua, grosso e longo. Ele cuspiu na
palma da mão, depois tocou o membro endurecido. Um estremecimento
tomou conta de seu corpo. Lentamente ele começou a mover a mão, indo e
vindo lenta e firmemente, arregaçando a glande a cada movimento. Seus
olhos continuavam fixos na lua. Ele se masturbava perdido em suas
lembranças mais eróticas, pensando nas milhares de mulheres que já havia
deflorado, que já havia possuído. Cada rosto se sucedia, no espelho
prateado na lua. Cada uma mais linda que a outra. Cada uma mais
deliciosa. Cada uma mais tesuda.

Os movimentos se apressaram, enquanto as faces na lua se sucediam
numa rapidez fantástica.

O esperma jorrou contra o vidro da janela e ficou escorrendo lenta e
pastosamente, como uma avalanche iniciando sua descida pelas encostas
escarpadas da Transilvânia.
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CAPÍTULO 3

Érika ficava cada vez mais confusa. Fazia uma semana que estava
envolvida com aquela matéria e ainda não tinha chegado a parte alguma.
Pensava nisso, naquela noite, quando voltava para casa. Chegou a seu
prédio. Entrou absorta e subiu os dois lances de escada que a levariam ao
seu apartamento. No momento em que ia colocar a chave na fechadura,
ouviu a voz que parecia vir de seus desejos mais íntimos e profanos.

— Boa noite, Érika!
Levou um susto tão grande que deixou cair o molho de chaves no

chão. Dunkan abaixou-se e pegou-as.
— Desculpe-me se a assustei. Não foi minha intenção.
— Como foi que entrou aqui? — indagou inesperadamente furiosa.
— Do mesmo jeito que você — disse Dunkan, calmamente.
Só então ela se deu conta do que acontecia. Havia procurado tanto por

aquele homem e agora ele estava ali na frente dela, vindo do nada.
— Soube que anda muito interessada em mim, é verdade?
Érika conseguiu se acalmar do susto e estava controlada, quando

respondeu.
— Sim, estou fazendo uma matéria sobre a noite em Londres e

gostaria muito de entrevistá-lo.
Dunkan olhava para ela, percebendo o quanto era linda. Ele não sabia

o que era amor, mas sabia que um dia sua predestinada chegaria. Olhando
Érika, sentia todo o peso dessa expectativa.

— É só isso? — indagou ele, finalmente.
— Como assim? — surpreendeu-se ela, com certa indignação na voz
— Não sei, mas tenho a impressão de que quer muito mais do que

saber sobre a noite londrina.
Os olhos dela brilhavam, mescla da surpresa e da fascinação que

estava sentindo por aquele homem. Havia nele um magnetismo animal que
a subjugava e a fazia se sentir fêmea e presa ao mesmo tempo, como se
aqueles olhos azuis a dominassem e lessem seus pensamentos.

— Não sei o que está querendo dizer, sou uma repórter!
— Repórter tentando fazer seu trabalho! — continuou ele. — Escute

bem! Se não descobriu nada a meu respeito é porque eu nunca quis que
isto fosse feito. Procure outro empresário e me deixe em paz — pediu e
virou-se para ir embora.

— Dunkan! Podíamos pelo menos marcar um almoço para discutir
isso? — insistiu Érika tentando reverter a situação, sentindo que havia
errado em sua estratégia de aproximação. Não podia perder aquela
oportunidade, já que ele estava ali, a sua frente, a seu alcance.
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— Não, Érika. Eu nunca marco nada para fazer durante o dia —
respondeu ele. — Acho que já descobriu isso, não?

Devolveu as chaves para ela e foi embora, deixando-a parada, sem
ação! Quando saiu para a rua, estava concentrado em seu pensamento. Era
uma garota espetacular. Uma garota capaz de assustá-lo. Sabia que a
predestinada provocaria esses sentimentos e sensações. Ela não podia vir
agora, não quando estava envolvido num projeto que iria torná-lo famoso e
aumentar ainda mais sua fortuna. Não que isso importasse, mas pela
primeira vez, após muito tempo, tinha um objetivo traçado e queria chegar
ao fim. Nada poderia atrapalhá-lo naquele momento.

Afastou Érika de sua mente e tentou pensar na mulher com quem iria
encontrar dali a um pouco! Não podia se desviar do caminho traçado, não
naquele momento em particular.

* * *
Enterrei a língua na xoxota dela, buscando a origem do sabor

que adocicava meus lábios e me enchia de paixão. A carícia foi
intensa e prolongada, pondo-a frenética e extasiada.

— Quero chupá-lo — pediu ela, impaciente.
Girei o corpo, pondo-me sobre ela, quase enfiando meu cacete

entre os lábios dela. Segurei-a pelas coxas e voltei a lamber e chupar
a xoxota molhada, enquanto sua boca ardente tocava a ponta do meu
caralho. Um arrepio intenso e profundo percorreu meu corpo. A
língua morna estendeu-se, penetrando entre a glande e o prepúcio,
alucinando-me. Eu estremeci de prazer, sentindo uma energia
renovada percorrer meu corpo. A boca ardente se abriu, sugando o
cacete. A sucção e os movimentos de sua língua entonteceram-me.

Eu me agarrei às coxas dela, sugando vorazmente sua buceta,
lambendo o clitóris, mordiscando-o apaixonadamente. Minhas mãos
escorregavam pelas pernas dela, numa carícia longa e provocante.
Ela gemia. Sua respiração entrecortada revelava toda a paixão que
explodia em seu corpo. Ela retribuía, sugando avidamente o cacete.
Nossos corpos se esfregavam numa dança alucinante e excitada.

— Vou chupá-lo até deixá-lo maluco! — prometeu ela,
mascando meu caralho em sua boca gulosa.

— Sim! Adoro essa boquinha! Chupe, meu tesão! Chupe meu
cacete! Me deixe louco! — concordei.

Acariciei o reguinho tentador das nádegas dela, buscando o
cuzinho para uma carícia. Ela rebolou, aceitando o dedo que abria
passagem por entre suas pregas apertadas. Ela gemeu de prazer.
Continuei distribuindo beijos e chupadas em sua xana. Logo começou
a gozar incessantemente, interminavelmente, com seu corpo tomado
por contrações e espasmos. Enquanto ela me chupava, eu movia os
quadris cadenciadamente, fodendo sua boca devoradora, cujos lábios
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apertavam-se contra a pele retesada de minha pica. Pouco a pouco
nossos movimentos foram se tornando frenéticos. Minha boca não se
desgrudava da buceta dela, eu já drenava suas energias.

— Vou gozar! Vou gozar, querido — anunciou ela, com a voz
aos arrancos.

No momento seguinte ela se contorcia de prazer, gozando
seguidamente e chupando meu cacete como se quisesse me fazer
gozar em sua boca. Eu me senti às portas do êxtase, gemendo rouca e
prolongadamente, retesando o corpo abalado por espasmos. Ela se
sentou, então, em minhas coxas, após me fazer tombar para o lado.
Segurou meu caralho com as duas mãos e ficou esfregando-o numa
punheta inesperada e alucinante. Eu não conseguia parar de tremer.
Minhas pernas e meus músculos agitavam-se convulsa e
automaticamente. Ela brincava com meu cacete, levando-me ao
delírio.

— Está gostando? — indagou, começando a esfregar a glande
em sua vulva lubrificada.

A sensação era alucinante. Eu queria enfiar aquele cacete no
mais fundo de sua buceta tesuda, mas ela queria brincar com ele,
levando-me à loucura. Finalmente ela se acomodou melhor,
encostando a cabeça do membro em sua xoxotinha. Eu movi o
quadril, tentando penetrá-la. Ela permitiu que a glande intumescida
avançasse lentamente, penetrando-a, enchendo-a de calor e tesão.

— Vou deixar entrar devagarzinho! Bem devagar! — disse ela,
quase sem voz.

Ela foi soltando lentamente o corpo, então, fazendo o cacete
roçar suas pregas, entrando, deslizando suave e firmemente até o
fundo de sua xana. Ela ofegou, alucinada, com o membro
comprimido em sua xoxota estreita. Ela contraiu os músculos com
força, depois começou a mover o corpo para cima e para baixo.
Coordenei meus movimentos aos dela. Ela dobrou o corpo para
frente, buscando os meus lábios para um beijo sôfrego e possessivo.
Abracei-a, fodendo-a gostosamente, fazendo-a saltar sobre meu
corpo, tal a potência e o frenesi de nossos movimentos.

— Agora! Agora! Agora! — ficou murmurando, enquanto seu
corpo começava a se agitar convulsamente.

— Sim! Vai! Vai! — disse eu, ofegante, alucinado, enquanto ela
saltava sobre mim.

Eu senti meu pinto inchar-se dolorosamente, antes de começar a
ejacular dentro dela. Ondas de prazer tomaram nossos corpos de
assalto e ela ficou debruçada sobre mim, beijando-me freneticamente,
enquanto eu continuava meus movimentos, sentindo que sua buceta
sugava-me para o seu interior.
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Quando pensei que ela fosse se aquietar, ela me surpreendeu,
mantendo o fogo aceso, ofegando, rebolando, totalmente fora de si.
Eu adorava esse tipo de mulher, com muita energia para dar.

— Não pare! Quero continuar gozando! Deixe o caralho aí! Põe
o dedo no meu cu! Beije-me!

Atendi-a. Fui enfiando meu dedo em seu cu, sentindo as
preguinhas se relaxando, enquanto ela se esfregava em mim e me
beijava apaixonadamente. Gemia e suspirava.

— Assim? — perguntei, com o dedo enterrado em sua bunda.
— Sim! Põe mais!
— Assim?
— Mais!
— Está bom?
— Você me mata de prazer! — ofegou ela.
Enquanto ela gemia, eu movia minha pica em sua vagina e o

dedo em seu rabo. Ela vibrava e gozava desvairadamente, sempre se
esfregando em mim, como se quisesse me fazer ficar impregnado em
sua pele. Estava contagiada ao extremo. Beijava-me e acariciava-me
com sofreguidão, levando-me a um passo de gozar duas vezes sem
tirar de dentro.

— Estou gozando! É bom demais! — exclamou, o corpo
estremecendo.

Senti sua xoxota pulsar e os músculos de sua bunda se contrair,
demonstrando o quanto ela gozava. Seu corpo estremecia em
espasmos prolongados. Ela se soltou sobre a cama, gemendo e se
lambendo, quase sem fôlego, enquanto minha pica ia e vinha dentro
de sua buceta e meu dedo brincava em seu cu.

— Quero tudo! — soluçou ela, com voz trêmula.
— Tudo? — indaguei.
— Sim, quero na bunda, na boca, em tudo!
Arrepiei-me de tesão. Ela se virou na cama, arrebitando a

bunda tentadora. Posicionei-me atrás dela, pincelando meu cacete
em seu reguinho. Ela continuava rebolando e estremecia a cada vez
que meu membro ia e vinha, resvalando em seu rabo. Posicionei
minha vara contra sua bucetinha e fui empurrando devagar.

— Na bunda — pediu ela. — Quero que ponha na minha bunda!
Tudo! — soluçou ela.

— Sim, querida, tudo que você quiser — concordei.
— Vem! assim! — pediu ela, guiando meu caralho para o meio

de sua bunda, forçando-o contra as pregas anais.
— Vou pôr — avisei.
— Sim, põe!
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Empurrei um pouco, sentindo a glande se amoldar ao buraco
que se relaxava para recebê-lo. Ela rebolou as nádegas, encaixando
meu cacete. Suspirava e gemia, respirando pesado e entrecortado.

— Estou pondo!
— Põe! Põe tudo! Põe logo!
Atendi-a. Senti a glande avançar por carnes macias e quentes.
— Está entrando — eu disse.
— Sim! Assim!
— Está entrando tudo...
— Vem, querido! Vem com tudo!
— Está bom?
— Sim, ótimo! — ofegou ela. — Está me dando um calor

incrível! Continue! — insistiu.
Segurei-a pelos quadris e continuei enfiando, enquanto a

mantinha firme.
— Tudo! — pediu ela.
— Está indo, querida!
— Sim! Vem! Eu quero! Já estou gozando! Quero mais! Mais! —

disse ela, frenética.
Ela ergueu ainda mais a bunda, forçando-a contra o meu corpo,

rebolando, facilitando a penetração.
— Não aguento mais — falou ela.
Seu buraco cedeu à investida do meu caralho que, avançando,

enterrou-se gostosamente.
— Que tesão! — suspirei, sem fôlego.
— Está dentro de minha bunda! É gostoso — falou, fogosa.
Acariciei seus seios, enquanto ela rebolava com meu caralho

enterrado em sua bunda. A cada movimento, eu me sentia levado
para o fogo do inferno, de tão prazeroso que era estar dentro dela.

— Oh! Como é gostoso! — gemeu ela.
O calor intenso do interior do corpo de uma mulher sempre foi

uma sensação arrepiante para mim.
— Está gozando? — perguntei.
— Sim, muito!
— Então mexe a bundinha!
— Sim! Sim!
— Mexe gostoso! Ah, que tesão de bundinha você tem!
Ela ficou rebolando, fazendo meu caralho se mover dentro dela,

entrando e saindo, entrando e saindo num ritmo delicioso e
contagiante.

— Oh, que gostoso! — gemeu ela, estremecendo, as pernas
tremulando, gozando com meu cacete enterrado dentro dela.
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Eu não consegui me conter mais. O tesão que ela conseguira
despertar em mim era muito intenso. Debrucei-me sobre as costas
dela, segurando seus seios, e comecei a mover meus quadris, indo e
vindo, enquanto ela gemia a cada estocada. Fui acelerando,
esfolando meu cacete nas pregas daquele cuzinho estreito, mas voraz,
que me sugava para dentro, que parecia querer aprisionar meu pinto
lá dentro.

Mordi e lambi sua nuca, seu pescoço e seus ombros, enquanto
ela se masturbava, esfregando o clitóris com movimentos rítmicos.
Pelos tremores e pelas contrações de seu esfíncter, senti o quanto ela
gozava e me soltei, buscando também o meu prazer. Ele veio intenso,
pondo-me trêmulo, como se um furacão abalasse a cama. Gozamos
os dois juntinhos, nossas respirações alteradas, o perfume de sexo,
prazer, esperma e buceta invadiam o quarto. Sutilmente percebi o
perfume perturbador que vinha das gotas de sangue que fluíam de
suas pregas arrombadas. Meus sentidos animalescos se agigantaram
e meu desejo se tornou insuportável. Fui beijando suas costas.
Levantei o corpo dela e visualizei seu pescoço! A lua lá fora brilhou
mais forte, no momento em que lambi, alucinado, o pescoço
palpitante, sentindo o sangue fluir generosamente através da jugular.
Minhas presas aguçadas trouxeram-me à boca o sabor de seu
sangue, quando lhe risquei a pele. O apelo foi inapelável. Eu rosnei,
mas ela não se assustou. Apenas me olhou com olhos submissos e
deslumbrados, enquanto eu arreganhava a boca e expunha meus
dentes, refletindo a luz da lua que banhava mágica e lugubremente
nossos corpos.

* * *
Naquela noite seu espírito estava agitado. Não conseguia encontrar

em seus escritos a mesma emoção de todas as madrugadas. Nunca nada
havia abalado suas emoções. Sempre fora senhor delas, de si e das
emoções alheias.

Levantou-se e foi até a janela, olhar fixamente a lua cheia no céu.
Ficou ali, parado, com a mente voando longe, distante, pensando em seus
projetos e em sua investida final, até que a chegada da manhã o lembrasse
da hora de dormir! Um novo rosto de mulher cobria a face da lua.

O rosto de sua predestinada.
O rosto de Érika.
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CAPÍTULO 4

Ela jamais desistiria fácil e resolveu segui-lo. Esperou que Dunkan
saísse da boate e foi atrás dele. Ele andava com calma, sem pressa. Àquela
hora da madrugada era muito perigoso andar sozinho pelas ruas de
Londres, mas ele não tinha medo. Parecia totalmente à vontade na noite,
como se fosse parte dela. Inesperadamente ele entrou em um prédio. Érika
se aproximou da porta e tentou olhar lá dentro, mas a escuridão não
revelava nada em seu interior. Sentiu o peso de uma mão em seu ombro e
soltou um grito de pavor!

— Seguindo-me, Érika? — indagou ele e sua voz era calma e
pausada.

— Que droga! — desabafou ela. — Você vive me assustando.
— Só não nos assustamos, quando sabemos o que estamos

procurando. Você sabe o que está procurando?
— Você é muito esquisito, sabia?
Ele riu e Érika gostou do som de sua risada.
— Muitas mulheres me dizem isto!
— Como soube que eu o estava seguindo?
— Digamos que eu tenha olhos nas costas!
Érika não podia acreditar que estava ali, àquela hora da madrugada,

com um homem completamente esquisito, mas fascinante ao extremo. .
— Venha, vou levá-la para casa.
— Por que não irmos à sua?
Ele a fitou e pensou alguns instantes.
— Estará mais segura na sua.
Caminharam em silêncio até o carro dela. Érika dirigiu até o prédio

que ela morava. Estacionou o carro e desceram.
— Não vai querer entrar? — convidou ela.
— Não, creio que não.
Ela se virou para abrir a porta e Dunkan ficou admirando a beleza de

seu perfil. Tomado por um impulso, aproximou-se por trás dela. Érika
ficou ali, quietinha, parada. Dunkan pegou seus cabelos levemente e
cheirou! Enquanto ele lhe acariciava a nuca, ela ficou quieta e gemeu
baixinho. Ele ficou sentindo o perfume de seus cabelos e acariciando-lhe a
nuca! Érika estranhou sua própria reação, mas um desejo inesperado e
inconfessável de estar junto dele e provocá-lo foi mais forte que sua razão.

— Boa noite, Érika! — despediu-se ele e desapareceu na noite!
* * *

Dunkan era um homem envolvente. As mulheres brigavam para poder
trepar com ele, que se aproveitava dessa situação. Como dono da maior e
mais badalada casa noturna de Londres, tinha a mulher que quisesse,
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quando desejasse. Nunca eram elas que o seduziam. Ele fazia questão de se
relacionar somente com mulheres escolhidas a dedo, que ele seduzia, e isso
havia criado sua aura de fama.

Dunkan estava sentado em sua sala, olhando pelo vidro o movimento
da boate lá embaixo. Fechou os olhos e visualizou o rosto de Érika. Era
linda e muito persistente. Tinha que dar um jeito de acalmá-la. Ainda não
era o momento. Um envolvimento com uma repórter poderia pôr em risco
o andamento de seus planos. Principalmente se ela fosse a predestinada.

O telefone tocou.
— Alô! Sim, meu bem, não me esqueci! Sim, já estou saindo —

falou.
Quando saia apressadamente para mais um encontro, deu de cara com

a lua cheia, refletindo o rosto de Érika. Um frêmito percorreu seu corpo e
cada veia de seu sangue enegrecido pareceu pulsar descompassadamente,
mesmo sabendo que suas veias jamais pulsavam e seu coração jamais
batia.

* * *
Ela estava inapelavelmente subjugada.
— Você tem um magnetismo animal, que mexe com a minha

química e me dissolve por dentro, sabia? Eu viro líquido e vazo toda
pela minha xoxota! — disse ela, devorando-me com os olhos.

Percebi que só trepando com ela conseguiria estancar aquele
dilúvio. Abri o zíper da calça, retirei meu caralho, brinquei um pouco
com ele para que endurecesse, depois caminhei até ela e coloquei-o
nas mãos dela. Ela sorriu, deliciada. Seu rosto corou e sua
respiração se apressou, estufando suas veias, onde o sangue fluía
tentadoramente. Sob a blusa fina, vi os biquinhos de seus seios
ficarem durinhos, demonstrando sua excitação.

— Que gostoso! — disse ela. — Posso brincar com ele?
Assenti com um movimento de cabeça. Seus olhos se

arregalaram de tesão e ela se ajoelhou diante de mim e lambeu com
deslumbramento o meu caralho, segurando-o com firmeza e sugando-
o com avidez e apetite. Eu estremeci, incapaz de me manter em pé. A
fome daquela mulher era extrema.

— É muito bom! — murmurei e ela subiu, esfregando-se em
mim, beijando-me.

Abri os braços para recebê-la e apertá-la com força, fazendo-a
sentir todo o meu tesão. Beijei seu rosto e seus lábios carnudos,
enquanto minhas mãos deslizavam pelo seu corpo, tocando sua pele
macia, descendo por suas costas e indo apertar com luxúria sua
bunda empinada e tentadora. Ela respirou fundo e senti o cheiro de
sua xoxota tomando conta do quarto. Nossas línguas se encontraram,
trocando carícias loucas. Fomos nos despindo, a caminho da cama,
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onde a deitei. Depois fui encaixando minha pica entre suas coxas
mornas e esculturais.

— Que bom que esteja comigo — comentou.
— Quase fiquei louco pensando em você, em sua bucetinha

gostosa, em sua bundinha arrebitada, em sua boca tentadora.
— Por que não quis se encontrar comigo durante o dia?
— Sou uma criatura da noite. A luz do sol me faz mal.
— Como um vampiro? — brincou ela.
— Exatamente, como um vampiro!
— Você não vai sugar o meu sangue vai! — observou ela,

olhando-me seriamente.
— Não de imediato. Primeiro vou sugar a sua energia, sua

bucetinha, suas tetinhas, seu corpo inteiro! Não consigo parar de
desejá-la! Um desejo insuportável, que me sufoca! Eu queria vir logo
para trepar com você, fodê-la até meu caralho não se levantar mais.
Não sabe o tormento que foi aguardar até agora.

— Oh, que delícia!
— Prepare-se para sentir tudo que nunca sentiu em toda a sua

vida — disse eu, fazendo-a arrepiar.
Eu dizia isso no ouvido dela, enfiando o dedo em sua xana,

mordiscando suas tetas e alisando sua bunda.
— Oh, você ou é um vampiro ou é um grande bruxo, pois eu

estou completamente enfeitiçada por você! — murmurou ela,
totalmente vencida, deitando-se sobre mim, esfregando seu corpo no
meu e beijando-me como uma alucinada.

Minhas mãos percorreram seu corpo. Como sombra, seu corpo
deslizou sobre o meu. O luar, entrando pela janela jogava reflexos na
trilha de saliva deixada por sua boca em minha pele. Essa visão me
fascinava. A excitação dela contagiante. Sua boca faminta desceu,
roçando meus pelos, até meu caralho, detendo-se na cabeça maciça e
avermelhada. Sua língua enroscou-se na pele retesada. Ela me
chupou para o interior de sua boca. A sensação foi eletrizante e
perturbadora. Mamou-me provocantemente por um longo tempo,
tornando-me mais rijo ainda, fazendo-me estremecer quando o
empurrava de um lado para outro contra suas bochechas, movendo a
língua ao redor da glande.

— Delícia! — murmurei, entregue a seu desejo.
— E você me enlouquece! Quando telefonei e você atendeu, eu

sonhei logo com você passando as mãos em mim! Alisando minhas
tetinhas! Brincando com minha bucetinha! — confessou ela.

— Eu vou fazer isso agora!
— Então me deixe ajudá-lo nisso — murmurou, continuando a

me sugar loucamente.
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Eu enfiei a mão por entre suas pernas, buscando sua xoxota
molhada. Esfreguei-a delicadamente por toda a sua extensão,
sentindo o calor ardente. Ela ofegou, babando em minha vara,
tamanho foi o seu tesão. Eu insisti na carícia, buscando o botãozinho
saliente de seu clitóris com a ponta do dedo. Ela estremeceu mais
forte. Avancei o dedo, penetrando mais fundo, buscando a rugosidade
que entontece e alucina as mulheres. Quando a encontrei e
massageei, ela mulher estremeceu e seus olhos saíram de órbita de
tanto prazer.

— Sabe como tocar, querido! Estou agradavelmente surpresa
com você! — confessou ela.

— Gosto de mulheres sensíveis, que sabem reagir ao meu toque!
Gosto de senti-las molhadas!

— Tesão! — exclamou ela, girando a boca ao redor de minha
glande, quase me fazendo gozar.

Estremeci e senti meu pinto latejar. Ela parou de me sugar e
deitou-se ao meu lado. Queria ser acariciada e excitada. Pus-me de
lado para olhar seu corpo. Seus olhos brilhavam de paixão. Seu peito
arfava deliciosamente. Seu ventre se contraía ritmadamente,
indicando seu grau de excitação.

— Vou lhe mostrar o que mais eu sei — falei eu, debruçando-me
sobre ela.

Primeiro lambi e mordisquei seus seios pontudos, prendendo
entre meus dentes os biquinhos rijos e salientes, como se fossem
frutas tenras, para sugar o sumo contido nelas. Sua pele fresca e
perfumada, ainda úmida, tinha um sabor todo especial. A excitação
me deixava ansioso. Eu imaginava a loucura que seria enfiar meu
caralho naquela xana toda especial.

Beijei o pescoço dela, estremecendo de gozo ao sentir o fluxo
morno e constante do sangue em sua jugular. Depois lambi seus
ombros, retornando aos seios para lambê-los e mascar os biquinhos.
Ela suspirava de tesão, o corpo abandonado na cama, as pernas
abertas, de onde vinha o perfume intenso e perturbador de sua xana
molhada. Aquilo me provocava terrivelmente. Eu queria fodê-la e
levá-la à loucura, antes de dar-lhe o prazer mais inesperado que
jamais experimentara antes com outro homem.

Deslizei pela cama, lambendo sua barriga, brincando com seu
umbigo, afundando o rosto em seus pelos. Encaixei-me entre suas
pernas. Fiz com que flexionasse os joelhos, que penderam para os
lados. A rachinha tentadora e orvalhada estava diante de meus olhos,
oferecida e convidativa. Estremeci de tesão, olhando-a. Era uma
xoxota indescritível, estreita, ardente, saborosa, com lábios rosados e
delicados, cheios de pelos crespos e escuros.
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— Adorei sua bucetinha! — murmurei, a boca bem próxima dela
para que meu hálito a acariciasse e a fizesse gozar.

Ela ofegou, estremecendo-se. Baixei a cabeça, atraído
inapelavelmente pelo perfume. Ela arqueou o corpo, deixando
escapar um gemido. A ponta de minha língua tocou seu botãozinho
delicado e sensível, pressionando-o. Mal sabia ela que eu sugava
essência e energia.

— Oh, querido! Que! tesão! — exclamou ela, com a voz
entrecortada e rouca, apertando minha cabeça contra sua xana.

Minha língua percorreu toda a sua vulva e ela gemeu
roucamente, com o corpo todo abalado por espasmos contínuos.

— Estou gozando! — murmurou ela. — E vou gozar mais!
Quero gozar mais!

Movi habilmente minha língua. Foi o bastante para levá-la à
loucura. Se ela já estava excitada, seu desejo se tornou urgente.
Adorei a forma como ela gozava, como estremecia, murmurando,
gemendo, gritando, arranhando-me e mordendo-me. Ela se contorcia.
Tremores abalavam seu corpo. Suas reações me faziam insistir
naquela carícia que a punha num estado de orgasmo permanente. Eu
sentia seu perfume se acentuar, à medida que ela gozava. Eu
acompanhava suas reações, bebendo o néctar de sua xoxota, onde
meus lábios continuavam colados. Suas pernas tremiam. Toda ela
tremia. Seus dedos entravam em meus cabelos, apertando-me com
força na buceta, onde fiquei brincando. Sua xoxota logo se dilataria
para receber toda a extensão grossa e dura de minha pica.

— Estou desfalecendo! Não pare! Continue! Assim! Quero gozar
tudo! — rouquejou ela, entre gemidos e espasmos.

Incansavelmente minha língua se movia dentro da buceta em
brasa, sorvendo seu néctar e fodendo-a. Orgasmos seguidos punham-
na prostrada, mas minha língua insistia. Eu não via o momento de
enterrar-lhe a pica na xana.

— Vem! Quero seu caralho agora! Vem! — pediu ela, totalmente
fora de si.

Subi por ela. Mantive a mão entre as coxas dela, esfregando
continuamente seu clitóris e a entrada de sua xoxota inundada. Os
orgasmos não paravam em seu corpo. Eram agora mais intensos e
contínuos. O corpo não parava de tremer. Eu subi nela e encaixei
meu caralho em sua xana. Empurrei a ponta, abrindo passagem,
depois deslizei apertadamente por entre os lábios lubrificados. Ela
jogou o quadril contra o meu, enterrando-me profundamente nela.

— Como é gostosa sua bucetinha! Aperte! Assim! Hum! — gemi,
sentindo que chegava ao meu limite máximo, movimentando-me
desesperadamente em busca do prazer final.
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Foi um dos orgasmos mais intensos de toda a minha vida. O
cheiro de esperma misturou-se ao da xoxota, perfumando
intensamente o quarto. Ela não parava de gemer e suspirar, jogando
o quadril contra o meu, fazendo a porra transbordar com o sumo de
sua buceta. E me apertava e beijava num frenesi possessivo e
deslumbrado.

— Diga que vamos ficar aqui e trepar toda a noite — suplicou,
apertando-se contra mim, continuando a gozar e a tremer.

— Vamos, vamos trepar até você não querer mais!
— Tenho tanto tesão!
— Então vamos aproveitar essa energia toda.
Ela sorriu deliciosamente e estendeu o corpo na cama. Inclinei-

me sobre ela e acariciei sua pele macia e perfumada, sentindo
arrepios de tesão e de prazer. Seu desejo me contagiava.

— Quero comer sua bundinha agora — murmurei.
— Oh, isso me agrada — disse ela, arrebitando-a.
Minhas mãos apertaram suas nádegas. Um dedo lambuzado de

saliva massageou o cu dela, lubrificando-o.
— Ai que delícia! Enfia mais, enfia tudo! — implorou ela.
Massageei seu cuzinho, levado-a à loucura.
— Vou pôr meu caralho na sua bundinha agora — disse eu.
Encostei a glande na entrada do cuzinho apertado. Empurrei,

num gemido que foi correspondido pela garota. O cacete lubrificado
deslizou facilmente para dentro dela. Quando deu por si, ele já estava
todo lá, pulsando dentro de seu corpo.

— Que cu! — suspirei, respirando com esforço, beijando e
lambendo a nuca dela, enfiando as mãos nos seios duros e pontudos
para apertá-los com volúpia.

Comecei a mover-me sobre ela alucinadamente, golpeando-a
com força. Ela esfregava o clitóris, sentindo o prazer tomar seu
corpo de assalto, com uma intensidade arrepiante. Os orgasmos
foram contínuos, num crescendo fantástico que lhe tirou o fôlego e só
terminaram quando eu, gemendo alto e descompassado, gozei
novamente, enchendo o rabo dela de porra.

Ela se estirou na cama, trêmula de prazer, enquanto eu me
deitava sobre ela, ofegante. Ficamos algum tempo em silêncio,
repousando. Sua pele tinha um perfume todo especial, que me
encantava, mescla de fragrâncias francesas e o mais puro odor de
fêmea.

— Você acabou comigo!? — disse ela.
— Ainda nem comecei! Estou pensando num banho morno e

relaxante agora. O que me diz?
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Sem responder, tomou-me pela mão e levou-me para o banheiro.
Sob a ducha ela se encarregou de esfregar todo o meu corpo,
passando a esponja com uma gentileza carinhosa, mas provocante.
Fiz o mesmo com ela. Cobertas de espuma, nossas peles foram
acariciadas de um modo todo especial. Sob a água, depois, nós a
retiramos. Ela ficou alisando minha pele, completando o trabalho.
Quando terminou, estava ajoelhada diante de mim. Com toda aquela
esfregação, meu caralho acabou duro novamente. De joelhos diante
de mim, ela o viu ao seu alcance.

— Você viu como ainda nem comecei? — murmurei, quando ela
enfiou o caralho duro em sua boca.

— Você é um homem muito gostoso! Um animal no cio. Onde
arruma tanta vitalidade? — quis saber ela.

— De você mesma e das mulheres que já tive.
Ela foi chupando o caralho para dentro da boca. Eu ajudei,

empurrando, depois fiquei movendo os quadris, indo e vindo, em
estocadas compassadas e suaves. As mãos dela acariciavam meus
testículos, minhas coxas peludas, minha bunda redonda. Eu gemia e
suspirava. O caralho entrava e saía.

— Oh, isso é muito bom — rouquejou ele, empolgando-me com
aquela boca devoradora.

Seus movimentos foram se tornando frenéticos. Seus lábios
fechados contra meu pênis iam e vinham, conduzindo-me para mais
um orgasmo. Não resisti por muito tempo àquela chupeta incrível.
Meu corpo estremeceu e eu senti o prazer ser arrancado lá do fundo
de mim e explodir em jatos de esperma que ela engoliu com prazer.
Sugou até a última gota. Tirei o pênis de sua boca e fiquei apoiado
contra a parede. Ela voltou a ligar a água da ducha. Ensaboou meu
caralho, lavando-o. Ficou brincando com ele, que se mantinha duro
ainda.

— Venha comigo — pediu ela e fomos, ainda molhados, com a
água escorrendo de nossos corpos, de volta para a cama.

Apertei-a em meus braços. Beijei e lambi o pescoço – ah que
pescoço. Depois os ombros e os seios apetitosos. Enfiei uma das
mãos entre as coxas dela, buscando e esfregando o grelinho. Ela
tocou meu pênis, encontrando-o duro e maciço para seu deleite.
Massageou-o e masturbou-o, provocando-me e se excitando com isso
também. Segurei suas pernas, abrindo-as e erguendo-as para o alto
para encaixar meu caralho na vagina dela.

Enterrei-o numa estocada lenta e profunda. Comecei a me
movimentar sem presa, indo e vindo dentro dela, tirando o fôlego e a
razão daquela mulher deliciosa, que gozou seguidamente. De olhos
fechados, eu sentia aquela sensação familiar de minhas forças
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minando, pedindo o prato final que me revigorava ao fim de cada
trepada com essas mulheres cheias de vitalidade. Mais uma vez senti
o pulsar ritmado do sangue sendo bombeado em suas veias. No
pescoço, a jugular palpitava num mudo convite. Um grito de prazer e
dor varou a noite.

A lua cheia no céu parecia sorrir.
* * *

Ele ficou olhando para o papel a sua frente onde registrava mais uma
de suas trepadas. Mais uma e seu projeto estaria completo. Mas estava
distraído desde que conhecera Érika. Pensou nela como uma mulher
especial, a predestinada que logo estaria em seus braços. Era tudo uma
questão de tempo.

O sono chegava com a chegada de mais um dia. Logo seria manhã. O
sol surgiria. Era hora de dormir.

Dormir e, quem sabe, sonhar com ela.
Dormir com ela!
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CAPÍTULO 5

Passaram-se semanas, sem que Érika tivesse qualquer notícia de
Dunkan. Terminara a sua matéria com outros empresários da noite, mas
todos diziam que o homem que conhecia os segredos era Dunkan. Todos
tinha verdadeira curiosidade em saber qual era o segredo de seus negócios.
Érika julgava que o segredo era o próprio Dunkan, seu magnetismo, o
fascínio que aquele homem exercia nas pessoas. Tudo isso fazia com que
elas desejassem ficar perto dele. Para ela, parecia imprescindível receber
sua atenção, conhecê-lo, ser seduzida por ele.

Estava em sua mesa, revisando a pauta para o noticiário das onze,
pronta para entrar no ar, quando um rapaz entrou com um lindo arranjo de
flores. Surpresa, abriu e leu o cartão. Era de Dunkan, convidando-a para
jantar. Seu coração acelerou.

— Érika! Quinze segundos! — gritou o assistente de estúdio.
Naquela noite, os telespectadores devem ter percebido em suas casas

que a apresentadora do telejornal estava com um brilho diferente nos
olhos.

* * *
Resvalei a ponta do dedo no clitóris dela e ela ofegou, abrindo

um pouco mais as pernas. Fiquei bolinando seu grelinho, enquanto
ela gemia, estremecendo continuamente. Depois avancei os dedos,
alisando toda a sua vulva molhada. O perfume subiu até minhas
narinas, embriagando-me, fazendo-me perder a noção de tudo ao
meu redor. Afastei um pouco mais as pernas dela e busquei a
abertura da xana. Ela ficou febril e ansiosa. Seus lábios buscaram os
meus. Beijei-a sofregamente, enroscando minha língua na dela,
sugando a sua saliva, mordiscando os lábios carnudos.

Aquela tinha sido uma das mais difíceis de conquistar. Seu
marido era um grande industrial e ela temia que ele pudesse
descobrir, mas não resistiu. Eu nem precisei fazer muito esforço. Ela
simplesmente estava ali comigo. Só faltava ela para eu encerrar meu
projeto. Acabamos deitados no tapete macio.

— Você é muito gostoso! — disse ela, segurando-me o rosto.
Ela me beijou gostosamente. Havia lascívia e volúpia demais

naquele beijo incendiário, que me entonteceu ainda mais, de tão forte
e gostoso. Depois, suas mãos desceram pelo meu corpo. Uma delas
foi segurar meu caralho, apertando-o e esfregando-o com
movimentos que me tiravam a coordenação, de tão gostosos que
eram. Ela sabia manipular um cacete.

Deslizei as mãos pelas costas dela, até as nádegas, repuxando a
saia para dominar as graciosas e rijas elevações. Apertei-a ainda
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mais contra mim, encaixando meu caralho entre as coxas,
esfregando-lhe a xana. A sensação foi gostosa para mim, esfregando-
me nela daquela forma. Ela também gostou, pois se arrepiou todinha.

Ela voltou a me beijar ardentemente, sugando minha língua,
devorando minha boca. Senti-a pegando fogo de tesão e desejo,
quando avançou sobre mim, arranhando-me o peito com suas unhas,
beijando-me os mamilos. Gostou daquilo e continuou, contagiando-
se, descendo na direção do meu ventre. Aproveitei para soltar os
botões de sua blusa, tirando-a. Seus seios surgiram, lindos e
redondos, presos no sutiã transparente, que deixava ver a auréola
escura ao redor dos biquinhos. Colhi-os em minhas mãos, sentindo a
rigidez e o calor. Os biquinhos estavam duros. Eu os belisquei,
esfregando-os com as palmas das mãos, apertando-os com
deslumbramento. Ela já estava ajoelhada entre minhas pernas,
esfregando o rosto em meu cacete. Seu hálito quente me fazia
arrepiar continuamente. Ela beijava meu membro, apertando-o com
verdadeira adoração.

— É tão gostoso! Tão duro! Tesudo! — ofegou ela, segurando a
pica com as duas mãos.

Empurrou a pele para trás, descobrindo a glande. Lambeu.
Depois beijou. Em seguida sugou. Tinha uma boca incrível. Meu
caralho estremecia de tesão, enquanto a língua dela o empurrava de
um lado para outro. Eu a olhava excitado ao extremo, vendo meu
cacete enterrado em sua boca, roçando sua garganta. Era uma visão
perturbadora. Eu me sentei. Enquanto ela chupava meu pau, eu
alisava os seios dela, querendo mais de seu corpo. Segurei-a pelos
ombros e a trouxe para junto de mim. Beijei-a sofregamente. Ela
estremeceu. Eu enfiei a mão sob ela, tocando seu clitóris numa
carícia provocante que a encheu de tesão.

— Toda molhadinha! Como deve estar gostosa! — murmurei,
com a voz rouca de tanto desejo.

— Não quer experimentá-la? — disse-me, num convite
irresistível.

Abracei-a, beijando-a com ardor, fazendo-a se erguer para se
sentar na borda do sofá. Antes que ela se sentasse, puxei a sua
calcinha para baixo, tirando-a. Entrei pelo meio das pernas dela.
Afastei seus joelhos e fiquei deslumbrado, olhando sua xoxota
molhada, com seus pelinhos sedosos, enquanto aspirava seu perfume
adocicado e inconfundível. Lambi emocionado suas coxas,
avançando na direção da fonte do perfume embriagador. Eu aspirava
e entontecia, de tanto prazer. Rocei minha língua no seu grelinho. Ela
gemeu e incendiou-se. Apertou as coxas contra a minha cabeça e
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ficou tremendo. Gozava no momento e eu podia ver isso por seus
olhos fechados e a expressão de êxtase em seu rosto.

Ela ergueu os quadris, praticamente esfregando a xana na
minha boca. Eu a chupei. Bebi seu líquido precioso. A energia dela
era maior do que a das outras e isto para mim era o ideal. Enfiei
minha língua numa profunda sondagem, entrando em seu buraquinho
apertado, que se contraía e se lubrificava ainda mais com a minha
saliva. Ela estremeceu de novo. Segurou-me pelos cabelos e apertou-
me contra a buceta em fogo. Eu a fiz gozar de novo com a minha
língua. Gozar muito. Gozar tanto que ela pediu para que eu parasse,
mas continuei. Queria vê-la desfalecida de tanto gozo, de tanto se
contorcer. Só parei quando estava prestes a ter cãibras no queixo.
Ela se esparramou pelo tapete e ficou estendida, apertando as coxas
com força e estremecendo, num gozo contínuo e prolongado.

O néctar de sua xoxota era tanto que deslizava pelo seu corpo.
Eu estava trêmulo, com o gosto dela em minha boca e o meu caralho
pulsando, ameaçando explodir de tanto tesão. Lentamente ela abriu
as pernas de novo, olhando-me com olhar mortiço e saciado. Eu
fiquei sentado ao lado dela, esperando que ela se recuperasse.

— Vou continuar, ainda tenho muito para dar — disse, ansioso
para trepar com ela e descarregar o tesão enorme que se acumulara
dentro de mim.

— Você é muito gostoso, sempre imaginei que você fosse voraz,
agora tenho certeza disto. — disse ela, ajoelhando-se entre as minhas
pernas e segurando meu caralho com as duas mãos. —Quero
aproveitá-lo ao máximo — acrescentou, ainda ofegante.

— Eu também! — murmurei, sentindo a pressão deliciosa de
seus dedos ao redor da minha pica.

— Oh, sim! Não precisa dizer isso duas vezes — afirmou, caindo
de língua e de boca do meu caralho, mostrando o quanto gostava
daquilo.

Novamente quase fui ao delírio. Ela chupava com arte. Uma das
mãos mantinha a pele arregaçada e ela lambia a glande, fazendo-me
experimentar sensações inusitadas.

— Estou adorando fazer isto — murmurou ela, numa pausa,
lambendo-me os testículos, enrolando a língua na base do pênis e
subindo até a cabeça intumescida e maciça.

Eu senti o orgasmo se anunciar em meu ventre. O calor intenso
se acentuou e espasmos deliciosos percorreram o meu corpo. A
glande inchou-se ainda mais, gotejando o líquido lubrificante que ela
lambeu. Eu estava prestes a gozar em sua boca e ela percebeu isso,
soltando meu pinto e subindo pelo meu corpo, beijando-me o ventre,
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os mamilos, o pescoço e minha boca. Sua língua atrevida penetrou
meus lábios, buscando a minha sofregamente.

Ela se virou de costas e sentou-se em meu colo, encaixando meu
caralho em sua xana, antes deixar o corpo pesar sobre o meu.
Abracei-a cheio de tesão. Apertei seus seios. Beijei sua nuca e seus
ombros. Ela me manteve preso em sua buceta, contraindo seu interior
ritmadamente, proporcionando-me um prazer adicional. O calor de
sua vagina, a penetração, a sensação de estar sendo mascado por
ela, tudo prometia arrancar de mim o máximo do prazer. Sua xoxota
me sugava, pressionando gostosamente o pênis.

— Que tesão você está me dando — disse, quase sem fôlego.
— Quer gozar agora?
— Sim! Estou explodindo!
— Então goze! — gemeu ela, começando a se mover.
Ela não se moveu, na verdade. Ela galopou, fazendo meu

caralho enterrar-se selvagemente em sua xana, com estocadas
profundas e viris. Eu comecei a gozar e continuei gozando com a
pressão e com os movimentos selvagens dela. Fiquei apertando-a
contra o meu corpo, enquanto ela enrijecia-se toda e ficava
tremendo, respirando entrecortado, apertando minhas pernas com
força, cravando as unhas na pele. Depois foi relaxando, soltando o
corpo suavemente sobre o meu.

— Eu não gozava assim há muito tempo — murmurou ela,
levantando-se lentamente, deixando o cacete escapar da xoxota.

Ficamos nos recuperando, passando a mão um no outro,
trocando carícias. Não sei quanto tempo ficamos deitados, mas fui
tirado de uma gostosa sonolência com ela apontando minha vara
para o meio de sua racha. Fiquei de olhos fechados, saboreando meu
caralho que penetrava a xana apertada. Apesar bem lubrificada, ela
gemeu, mas continuou com seu acoplamento até que sua bunda
tocasse meus pelos. Meu caralho estava todo dentro dela e ela gemia,
contraindo os músculos. Acho que gozava. Subi minhas mãos pelo
corpo dela, buscando suas tetinhas. Eram pequenas e duras, com os
biquinhos pontudos, que belisquei e massageei, enquanto ela gemia e
suspirava. Devagarzinho ela moveu o corpo, fazendo meu cacete
deslizar em sua xoxota, saindo e entrando num ritmo lânguido e
sensual. Toquei seu grelinho e massageei-o com a ponta do dedo. Ela
moveu o corpo novamente, dessa vez com mais ímpeto, enfiando-me
todo dentro dela.

Gemeu de novo com a voz rouca e começou a aumentar o ritmo.
Suas mãos apertavam-me os músculos do peito, dos braços e dos
ombros com verdadeiro frisson. Beliscava meus mamilos, subia e
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descia, cada vez mais rápido. Eu senti meus testículos doendo de
tesão.

— Você é muito gostosa, sabia? Não só essa bucetinha estreita e
apertada, mas você toda, com essas tetinhas mimosas, que cabem
inteiras na minha boca. Deve ter um rabo delicioso e tentador!
Gostaria de comê-lo também! Gostaria de foder sua boca! Sua
orelha! Ejacular nos seus seios! No meio de sua bunda! Sobre seu
corpo! — fui falando, fazendo-a estremecer e me apertar com luxúria,
enquanto me cavalgava desesperadamente, em busca do orgasmo.

Seus gemidos e suspiros foram aumentando. Ela apertava os
lábios com força e não parava de saltar sobre minha pica. Eu me
enterrava até o mais profundo de sua xoxota lubrificada, sentindo-a
estertorar de tanto gozo. O prazer dela foi violento e completo. Ela
ficou estremecendo, com as coxas tremendo encostadas em meu
corpo, enquanto eu ejaculava copiosamente.

Ela tombou sobre mim e ficou lambendo meu pescoço e minha
orelha, abraçada em mim, acariciando meu peito. Eu a agarrei pelos
ombros e virei-a com firmeza. Pude ver espanto em seus olhos. Ainda
de pau duro fui beijando e lambendo seu corpo todo, buscando seu
pescoço, sentindo o pulsar de minha vida nas veias dela.

Já transei com plebeias e princesas, madonas e donzelas,
virgens e prostitutas, religiosas e ateias, promíscuas e recatas. A
todas difamei. Atirei seus nomes na lama como parte de minha
vingança.

Nos últimos tempos, transei com inúmeras mulheres, todas
escolhidas a dedo pelo sobrenome, pela ascendência. Conheço a
história de cada uma delas. Conheci seus antepassados. Senti na
carne e no espírito a crueldade de seus atos. A vingança vinha agora,
contra suas descendentes. Arderia na fogueira da execração, da
mesma forma que sua predestinada ardera na fogueira do fanatismo
e da superstição. Todas estas trepadas estão relatadas aqui, neste
livro, com o fim inequívoco de manchar seus nomes, atirá-los à
fogueira da execração pública.

De todas eu suguei energia e dei prazer. Dei-lhes gozo e elas me
deram a vida e a reputação. Não me arrependo de nada que fiz ou do
que farei. Já não preciso mais procurar. A jornada chegou ao fim.
Minha busca está encerrada.

Sou um vampiro. Um vampiro do sexo e do sangue. Quanto mais
transava, mais forte e jovem eu ficava. Não sugava apenas o sangue
de suas veias, mas retirava de suas bucetas a energia íntima que
guardavam lá dentro. Energia que conduzia à vida. Energia que
gerava a vida! A energia destas mulheres me fortaleceu e fez com
transasse mais e mais...
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porque queria continuar vivendo para me vingar!
Porque a busca terminou!

* * *
Ele ficou relendo o que escrevera. O livro estava pronto. Faltava só a

divulgação e ele já sabia como fazer. Pegou a caneta e assinou embaixo da
última folha de seu manuscrito: Dunkan Mallory. Depois pegou o telefone
e ligou para Érika! Na redação do telejornal, alguém atendeu.

— Érika, telefone!
Érika atendeu e reconheceu a voz de imediato.
— Érika! — disse ele e sua voz era calma.
— Sim, pode falar!
— Ouça com atenção!
Durante dez minutos, Érika ouviu tudo estupefata. Aquilo era incrível.
— Considere isso como um presente, o primeiro de muitos! —

finalizou ele e desligou.
Depois deixou o telefone e correu para a sala de seu chefe. Dunkan

havia lhe dado mais que um presente. Ele havia lhe dado um furo de
reportagem.

Em sua casa Dunkan, sentou-se em um confortável sofá, ligou a
televisão e aguardou o noticiário em que Érika apareceria. Experimentava
grande ansiedade. A imagem dela apareceu linda na TV. Ele aumentou o
volume para ouvir melhor.

No vídeo Érika falava:
— O famoso e misterioso empresário da noite, Dunkan Mallory... —

a imagem de uma foto de Dunkan, apareceu no canto da tela e ele sorriu. –
... anunciou que vai lançar um livro onde conta com detalhes seus
encontros amorosos com diversas personalidades femininas da sociedade
londrina!

Dunkan já não ouvia mais. A imagem de Érika dominou toda sua
atenção e era como rever alguém através das brumas do tempo, através de
séculos de procura.

— Predestinada! — murmurou ele, sentindo seu corpo todo arrepiar e
se encher de uma emoção nova e incontrolável.

Aquela imagem lhe trazia recordações e era tão forte que ele teve uma
ereção. Lembrava-se de uma garota que o acariciava e beijava, enquanto
abria suas calças para retirar dali o caralho endurecido.

— Que membro lindo e gostoso que você tem!
— Você gosta? — quis saber ele.
— Eu o adoro. Venha, vou levá-lo para a minha cama e cuidar dos

dois!
Ela o despiu e o colocou na cama. Depois começou a acariciá-lo e a

beijá-lo. O cacete de Dunkan estava tão duro, que ele mesmo estava
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assustado. As mãos dela subiram pelas coxas dele. O cacete dele
praticamente saltou para o interior da boca faminta da jovem, que o sugou
inteiro, enfiando sua língua por entre o prepúcio e a glande, alisando e
chupando, enquanto as mãos iam até as nádegas, apertando-as e
beliscando-as com um desejo incontido. Dunkan vibrou com o gesto
inesperado e o fogo intenso que ardia no corpo dela. Lentamente ele a fez
deitar-se sem que, em momento algum, ela soltasse seu pinto. Girando o
corpo, ele teve as coxas dela ao seu alcance e o perfume da xana sob seu
nariz.

Sua língua apaixonada lambeu a bucetinha molhada e ela suspirou,
mascando com indizível prazer a pica em sua boca. A xaninha atraiu-o
inapelavelmente. Que delícia foi chupar o orifício ardente e perfumado.
Dunkan se excitou ainda mais e amou fazer aquilo também. Bebeu o néctar
na própria taça, afundando sua língua nas carnes quentes e saborosas, para
fazê-la gemer e quase saltar da cama, tocada por uma corrente elétrica.

— Vou lhe dar algo que jamais esquecerá — prometeu ela. — Vou
lhe dar a imortalidade!

— Só se for para vivê-la com você! — murmurou ele, confuso e
ansioso.

— Jamais! Nossos caminhos jamais se cruzarão novamente. Devo
continuar minha busca e você iniciará a sua, até encontrar sua
predestinada.

Então ela enfiou o caralho dele em sua buceta e cavalgou-o
selvagemente. Enquanto ela gozava e ele ejaculava violentamente,
inesperadamente ela cravou suas presas no pescoço dele.

A recordação fez uma lágrima inesperada escorrer de um dos olhos e
deslizar até o canto de sua boca. Aquele sabor impregnou sua língua, sua
boca, seu corpo e sua alma torturada. A lembrança de Érika voltou-lhe à
mente com intensidade indescritível e ele percebeu que era aquela a
imagem que vinha procurando através dos tempos, de cama em cama, de
mulher em mulher.

— Predestinada! — murmurou novamente e grossas lágrimas
escorreram agora por suas faces.

A imagem de Érika no televisor era a revelação que ele vinha
buscando havia muito tempo.

Era a predestinada, novamente em sua vida!
Agora para sempre.
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CAPÍTULO 6

Depois da notícia do livro de Dunkan, a redação da emissora virou
um verdadeiro inferno. Dezenas de ligações invadiram as linhas de
telefone. Todos queriam detalhes do livro. Mulheres histéricas ameaçavam
processar a emissora se o livro fosse publicado. Érika estava exausta, tensa
e cansada, impressionada com tamanha repercussão. Aquele livro era uma
verdadeira bomba.

Uma limusine preta estava estacionada em frente do prédio, quando
conseguiu sair, já de madrugada. O chofer se aproximou de Érika.

— Com licença, senhorita. O Sr. Mallory deseja vê-la.
Abriu a porta do veículo e esperou. Érika hesitou antes de entrar, mas

se decidiu logo. A limusine entrou em movimento e partiu! Dunkan estava
sentado em uma poltrona quando Érika entrou. Ele se se levantou e foi ao
encontro dela.

— Você deixou a cidade em pandemônio — disse ela.
— Sim, eu sei!
Dunkan ficou olhando fixamente para os olhos dela. Érika se viu

presa do magnetismo animal e inexplicável daquele olhar. Os olhos, de um
azul claro suave, traziam-lhe lembranças distantes de um tempo de que ela
não se lembrava mais, mas que fora bom, muito bom. Sentiu que seria
capaz de ficar ali, olhando-o a noite toda se fosse possível. Ele a tomou
pela mão e a levou até a janela. A lua cheia brilhava no seu. Ele a apontou.

— Veja, olhe a lua e tente se lembrar — pediu ele, olhando-a
fixamente.

Seus olhos azuis pareceram cintilar. Érika olhou a lua por instantes,
maravilhada, como se a verdade se descortinasse diante de seus olhos. Ele
ficou olhando-a, depois foi até ela e repetiu os mesmos movimentos da
noite em que a deixara em casa. Aproximou e sentiu o perfume de seus
cabelos e beijou sua orelha, deixando-a arrepiada. Ela virou a cabeça e
encarou-o. Havia uma inexplicável revelação na mágica do momento. Ele
a abraçou pela cintura. Beijou-a no pescoço e nos ombros. Com extrema e
incendiária paixão ela o beijou, sugando sua língua e bebendo sua saliva,
embriagada de tesão.

— Você é a minha predestinada! — declarou ele.
— Sim, agora eu sei. Foda-me, meu amado. Quero que você me

coma. Já não suporto mais a espera. Meu sangue ferve, ansioso por sua
saliva, por seu beijo salvador — murmurou ela.

— Sim querida! Já era tempo — respondeu ele.
— Não posso esperar mais — murmurou ela, entregando-se.
Os braços fortes de Dunkan a apertaram com tesão e ela desejou fodê-

lo, sem mais demoras. Estava entregue e hipnotizada.
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— Sempre a desejei e a busquei nas outras mulheres — murmurou
ele, beijando seus cabelos, o rosto, o pescoço, os ombros, enfiando seu
joelho por entre suas coxas e erguendo-a. Ela encaixou ali a xoxota,
esfregando.

— Por que demorou tanto?
— Tentei ir ao seu encontro o mais rápido que pude, mas estava além

de minhas forças.
— Por que vejo chamas quando olho para você — indagou.
— Nada que importe agora — desconversou ele.
Já a havia encontrado antes. Já a havia tido em seus braços, mas sua

predestinada ardera numa fogueira, vítima do fanatismo e do medo havia
muito anos. Isso agora era apenas lembrança. Ela retornara ao fim de uma
longa espera. Nada mais importava agora.

— Por que o livro? — questionou ela. — Por que expor todas essas
mulheres publicando suas narrativas?

— Vingança contra todos os descendentes daqueles que um dia a
levaram à fogueira.

— Eu? Levada à fogueira? Do que está falando? — indagou, embora
em seu íntimo pressentisse a resposta.

— No devido tempo eu lhe explicarei tudo. Agora quero vê-la nua e
rever seu corpo — pediu ele, despindo-a devagar e sensualmente.

Quando fez isso, seus seios saltaram diante dos olhos dele, belos e
agressivos, empinados e firmes, coroados por mamilos enrugados de
paixão e desejo.

— São lindos! Jamais saíram de minha memória. Ansiei por eles por
décadas a fio — murmurou ele, num suspiro.

Érika sentiu suas pernas bambas, enquanto ele lambia, chupava,
mordiscava e beijava suas tetinhas, fungando de tanto prazer. Tirou-lhe a
camisa. Apertou-o de encontro ao peito. Ele continuou beijando seus seios
e devassando seu corpo sofregamente.

Lentamente ele foi se ajoelhando diante dela, beijando seu ventre,
enfiando a língua em seu umbigo. Seus dedos se enroscaram no elástico da
calcinha. Puxou lentamente para baixo, já de joelhos, descobrindo seus
pelos. O perfume de sua xana enlouqueceu-o.

— Quanto esperei para revê-la, minha bucetinha linda! A melhor, a
mais saborosa, a inesquecível, a predestinada — rouquejou ele e ela sentiu
seu hálito quente entre as coxas, abrindo as pernas instintivamente.

Dunkan enfiou a cabeça entre elas e sua língua a tocou como brasa.
— Oh, Dunkan! — ofegou ela, à beira de uma vertigem.
Ele insistiu na carícia. A ponta de sua língua penetrou sua xana. Ela

quase desmaiou de gozo, apoiando-se na cabeça dele, apertando-o contra
seu corpo. A língua dele continuou lá dentro nela, alucinando-a. Seus
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lábios tocavam sua vulva e seu clitóris. Movimentos sutis a faziam
explodir de gozo.

— Oh, Dunkan, vamos trepar! — pediu ela, quase sem fôlego.
— Sim, é o que mais quero — respondeu ele, sentando-a no tapete.
Érika ficou com as pernas abertas e com ele entre elas, a língua indo e

vindo, o hálito aquecendo-a intimamente, fazendo-a gozar. As mãos dele
subiam pelo seu corpo. Apertaram seus seios, beliscaram seus mamilos
duros e sensíveis. Ela gemia de prazer, retorcendo-se toda, gozando a
delícia de tê-lo entre suas coxas, sentindo sua fome de amor.

— Não pare! Não pare! Não pare! — suplicou, estremecendo e
gozando, os olhos revirados, a boca seca, o ar faltando em seus pulmões.

— Não vou parar. Quero que goze! Que goze bastante, minha
querida! Devo-lhe um século de prazer!

Érika perdeu a conta de quantas vezes ela gozou, até que ele se
levantou e ficou em pé, entre as suas pernas. Soltou o cinto. Abaixou o
zíper da calça. Empurrou-a para baixo, junto com a sunga. Retirou os
sapatos e as meias. Livrou-se de todas as roupas. Estava nu e cheio de
tesão diante dela. Ela mal podia acreditar na visão do homem a sua frente.
Depois de tanto esperar, agora estava pronta para sentir o corpo da criatura
noturna.

— Vem, meu tesão! — suplicou.
— Você me deixou mais, muito mais tarado do que eu já estava,

minha delícia! — respondeu ele, excitado.
Dunkan se deitou sobre ela, beijando-a alucinadamente, fazendo-a

sentir a rigidez e o calor de seu pênis entre as suas coxas. Ele moveu os
quadris lentamente, indo e vindo, roçando a xoxota, molhando-se no seu
sumo.

— Foda-me, Dunkan! Foda-me todinha! — disse com seus sentidos
em turbilhão.

Ela gozou com seu corpo sobre o dela, com seu hálito, seus lábios, o
caralho em suas coxas, o peito cabeludo esfregando-se nos seios dela.

Tudo nele era uma nova fonte de prazer para Érika. Entregava-se ao
misterioso e violento fascínio que ele exercia sobre ela, algo perdido nas
brumas do tempo, mas latente em seus sentidos. Muita coisa fazia sentido
agora em sua vida, como se tivesse vivido uma constante espera por aquele
momento.

— Minha predestinada! — murmurou ele, descendo os lábios para o
seu pescoço e dali para os seios.

Lambeu-os, apertando os biquinhos com os dedos. Uma das mãos foi
tocar sua buceta, amolecendo-a totalmente. Seu clitóris vibrou e ela gozou
seguidamente. Os dedos mágicos e hábeis dedilhavam sua sexualidade e
levavam-na às alturas. Um deles penetrou seu corpo, alisando a rugosidade
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sensível e explosiva, fazendo Érika se contorcer no tapete, gemendo de
prazer.

— Quero seu caralho! Deixe-me brincar um pouco com ele! — pediu-
lhe, fora de si de tanto gozar.

— Sim, querida! Venha mamar no meu cacete — disse ele, deitado
com o cacete duro à espera dela.

Ela beijou e lambeu o membro endurecido. Apertou, beijou,
masturbou, acariciou e chupou a vara enorme, sentindo um prazer enorme
em tê-lo nas mãos e na boca. Dunkan ficou acariciando seus cabelos,
enquanto ela o fazia estremecer com suas carícias. Seu pênis pulsava na
boca faminta. Ela arranhou seus testículos, fazendo-o se torcer de gozo.
Queria o cacete todinho dentro dela, em sua xana, esfregando-se em seu
clitóris, se enfiado em seu corpo.

Dunkan se deitou e ela girou seu corpo, oferecendo sua xoxota para
ele chupar. A língua de Dunkan penetrou firmemente, morna e viva,
girando dentro dela, sorvendo-a. Érika redobrou a intensidade de suas
carícias e quase o fez gozar, chupando e alisando seu pinto, deixando-o à
beira do orgasmo.

— Mais! Enfie lá dentro! No grelinho! Lá dentro! — ela pedia,
descontrolada, gozando continuamente.

— Chupe! Chupe mais! — pediu ele, enterrando a língua em sua
xoxota, indo e vindo.

— Oh, Dunkan! Quero foder! Quero trepar agora! — pediu ela,
quando o calor e as sensações se tornaram insuportáveis em seu corpo e ela
se sentiu flutuando no centro de uma tempestade.

Acomodaram-se. Ela ficou por baixo. Ele começou a beijá-la a partir
dos pés e foi subindo lentamente. Uma das mãos brincava em sua xoxota,
massageando seu clitóris com ligeiros toques que a incendiavam. Tremores
contínuos abalavam seu corpo. Os beijos chegaram a seus seios e ao
pescoço, concentrando-se, finalmente, em sua boca. Ela arfava e suspirava,
quase sem ar nos pulmões, arrepiada até à raiz dos cabelos, presa de uma
sensibilidade enorme em toda a sua pele.

— Oh, como você é gostoso! — murmurou, as mãos percorrendo o
corpo másculo que cobria o seu.

Ela queria sentir logo o caralho dele entrando em sua xana.
— Põe logo, Dunkan! Põe! Não aguento mais de tesão! Quero sentir

seu caralho em mim, amor! Põe! — suplicou.
— Calma, tesão! Calma! — disse ele, segurando-a pelo ombro e pelo

quadril, fazendo-a girar o corpo.
Ela ficou de costas para ele, ajoelhado ao seu lado. As mãos dele

tocaram sua pele e desceram como um arrepio pela sua espinha, até a sua
bunda arrebitada. Dali cada uma delas tomou uma direção. Uma subiu até
a sua nuca. A outra desceu por entre suas coxas. Ele se debruçou. Ela
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estremeceu com o hálito dele em suas nádegas. Os dentes em sua pele
fizeram-na estremecer de gozo. Sua língua descendo pelo reguinho
provocou espasmos de prazer. Ela arrebitou ainda mais a bunda. A língua
moveu-se sobre seu ânus e convulsões agitaram seu corpo novamente.

Ele beijou paciente e provocantemente suas costas, até sua nuca. Ela
estava mole, gozando sem parar. Espasmos subiam e desciam sua coluna,
brotando de seu ventre em convulsão. Ela gemia e suspirava, sem forças
para continuar gozando com o toque de suas mãos e seus beijos.

Finalmente ele girou de novo o corpo. Pôs-se entre as suas pernas.
Debruçou-se mais uma vez e lambeu sua buceta, sugando a mistura
saborosa e perfumada que dela brotava. Ela estremecia em espasmos
contínuos de prazer.

— Meu tesão! Você é ainda é a mesma delícia que trazia na memória!
— rouquejou ele, acomodando-se entre as coxas.

Ele segurou o caralho e pincelou a cabeça quase arroxeada em sua
vulva. Érika quase desmaiou e se agarrou nele desesperadamente,
puxando-a sobre ela, enquanto movia os quadris, buscando a penetração.
Ele a beijou alucinadamente. Posicionou o membro. O caralho avançou
devagar e firmemente, alargando, entrando, afundando-se até que ela o
engolisse todo e o ficasse apertando com as contrações de sua buceta.

Ele ficou lá dentro dela e Érika o sentia pulsar de tesão, fundido à sua
vagina, criando a sensação de que um vulcão ameaçava explodir. Ela havia
atingido um nível de excitação jamais sentido antes. Dunkan a levara ao
paraíso. Ela estava à beira de desfalecer.

— Querida! — murmurou ele, trêmulo e entrecortado.
— Foda-me, Dunkan! Foda-me! Estou à beira do desespero! Quero

gozar! Quero explodir! — suplicou, num fio de voz.
Ele a atendeu, finalmente, começando a se mover.
— Mais! Mais depressa! — ela pedia, mas ele controlava a situação e

aumentava o ritmo gradativamente, como se observasse suas reações e
sentisse prazer com isso.

— Oh, minha querida, quanta saudade dessa bucetinha gostosa você
tem! Como é apertadinha! Como é deliciosa!

— Vem! Tudo! Mais forte! Mais! Oh, Dunkan! Oh, tesão! — ela
delirava.

Os quadris dele atingiram um ritmo impressionante, tirando-lhe o
fôlego, secando sua boca, fazendo-a se contorcer, inteiramente arrepiada.
Érika começou a gozar e seus orgasmos foram se prolongando, subindo
cada vez mais, cada vez mais fortes, até que seu corpo todo se arrebentasse
no vulcão contido. Foi um gozo indescritível, cheio de sensações e
emoções violentas. Múltiplas reações ocorreram em seu corpo, cada uma
melhor do que a outra.
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— Vou gozar! Vou gozar em sua bucetinha! — anunciou ele,
imobilizando-se sobre ela, gemendo num suspiro prolongado e
entrecortado.

Seu rosto se contraiu de prazer numa expressão de êxtase. Seu caralho
pulsou ritmadamente dentro dela, expelindo jatos de esperma, inundando a
vagina. Ficaram ofegantes, sentindo o prazer, abraçados fortemente, na
atmosfera que cheirava a porra e buceta, a prazer e satisfação.

Dunkan continuou a fazer carícias nos seios dela.
— Quem é a criatura da noite chamada Dunkan Mallory?
Ele repousou a cabeça no meio das pernas dela e olhou-a fixamente!
— Sou um vampiro. Sou parte de suas recordações. Já nos

encontramos antes, nas terras devastadas da Transilvânia. Já fomos
amantes no passado, em outra vida sua, em outros tempos.

— Dunkan, que loucura! — exclamou ela.
— Você é a minha predestinada. A mulher que perdi e que procurei

por toda a minha longa vida.
— Quantos anos você tem?
— Não meço minha vida em anos... Em breve você será como eu.

Você será parte de mim e eu serei parte de você.
— Isso é maluquice!
— Não, querida! Não é. Há muitos e muitos anos eu conheci você.

Nós nos amamos. O gosto de sua buceta ficou impregnado em minha alma.
Então você morreu e eu fiquei louco. Tenho esperado sua volta.

— Eu gostaria de dizer que tudo isso é uma grande maluquice, mas
algo dentro de mim grita que isso é verdade.

— Creia, é verdade mesmo!
Ela se virou, deitando-se sobre ele para olhá-lo nos olhos. Os seios

dela esfregavam-se em seu peito, provocando uma sensação deliciosa.
— Como será depois disso? — indagou. — Você continuará sendo o

que há é hoje: uma criatura da noite? Dorme durante o dia e trabalha à
noite. O sono só lhe vem quando o dia chega. Não é isso?

— Sim, só que não estarei mais sozinho. Em breve você se lembrará
de tudo a meu respeito também. Deixe-me lhe mostrar como — pediu ele,
deitando-a e posicionando-se entre as pernas dela, instalando-se ali de
quatro.

Com um estremecimento de prazer, ela a viu inclinar-se sobre sua
xoxota. A língua morna e insinuante penetrou, girando lentamente,
enquanto seu hálito ardente provocava arrepios na pele dela. As mãos
femininas e possessivas tocaram o corpo dele, indo acariciar seu peito e
beliscar seus mamilos de um modo todo especial, que arrepiava ainda mais
e dava prazer.

Ele fechou os olhos e gozou o momento de sonho, pelo qual havia
esperado havia muito tempo e que estava prestes a se realizar.
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— Que tesão você me provoca! Chega a doer! — confessou ela.
— Deixe doer! A dor será prazer em breve, querida — falou ele,

continuando a lamber sem pressa a xaninha dela.
Érika sentiu que todo o seu corpo reagia, ganhando uma extrema

sensibilidade. Dunkan ficou admirando a paisagem de pura luxúria,
cheirando o perfume entontecedor de néctar e porra. A xana mais desejada
e perfumada com que sonhava estava ali, diante dele. Estendeu novamente
a língua e colheu o néctar, lambendo-o e sugando-o avidamente, brincando
com o grelinho, fazendo-a gemer e se contorcer.

— Oh, como isso é delicioso! — ofegou ela, arqueando o corpo,
empurrando a xana contra o rosto dele.

A lua cheia iluminou a boca escancarada e as presas brilhantes,
quando ele ergueu o rosto e subiu pelo corpo dela, posicionando seu
caralho à entrada da xoxota dela. Ele a beijou e ela sentiu, com um prazer
inesperado e inexplicável, o sabor que jazia escondido no mais íntimo de
suas lembranças. Ele desceu os lábios para o pescoço dela, sobre a jugular.
Um entontecimento tomou conta do corpo dela. Ele pressionou o caralho,
entrando fundo, numa estocada viril e potente. Ela gemeu e se agarrou a
ele em frenesi. Seu gemido do mais puro prazer varou a noite.

Dunkan, com um sorriso maravilhado, levantou o rosto para a lua
cheia. Um filete de sangue escorria do canto de seus lábios.
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2a. PARTE - ESCRAVAS SEXUAIS

CAPÍTULO 1

Como medir a dor de um ser sem alma? Como torturar um
espírito torturado por natureza, condenado a carregar suas chagas e
cicatrizes pela eternidade? Só poderia ser zombaria do destino ou a
mais vil vingança de um deus cuja bondade sarcástica move cordéis
de títeres amaldiçoados como eu! Minha querida Érika morta e a
prostituta era seu retrato vivo, ali, na calçada da rua, oferecendo por
poucos dólares o corpo pelo qual eu sacrificaria minha imortalidade.
Frustração, raiva, bestialidade, um amor desumano, ausência de
humanidade, não sei classificar o torturador sentimento que tomou
conta de mim. Era o símbolo máximo do escárnio, a estaca maior
cravada em meu coração ressequido, onde um dia uma chama de
paixão fora acalentada.

Perdi a cabeça. Retalhei aquele corpo. Suguei seu sangue até a
última gota. Decepei-o, para que jamais voltasse à vida. Arranquei
seu coração com minhas garras para que jamais batesse por homem
algum, pai, filho ou amante. Foi um erro, confesso, mas foi minha
vingança contra essa afronta do destino, essa brincadeira dolorosa
de uma divindade que abomino e que não perde uma única
oportunidade de torturar ainda mais minha alma torturada.

Quais seriam, afinal, as consequências? Nenhuma! Era apenas
mais uma prostituta morta em um beco da imensa cidade de Nova
Iorque. Quem se importaria com ela? Quem lutaria por ela?

* * *
A morte inesperada de Érika, em um banal acidente de trânsito,

transtornou-me. Seu corpo novamente ardeu nas chamas, preso no
interior do veículo. A maldição persistia. Ela me foi tirada pela
segunda vez e isso estava além de minhas forças. Perdi toda a noção
de realidade e tentei me vingar do mundo de todas as formas. A besta
em mim perdeu as rédeas e minha vingança foi devastadora. Espalhei
cadáveres, cabeças e corações por toda a Londres. A Scotland Yard
foi mobilizada. Câmeras de segurança e vigias foram acionadas e
chegou o momento em que minha permanência naquela cidade poria
em risco minha existência. Incendiei a casa noturna com um monte de
cadáveres lá dentro. Dunkan Mallory fora dado como morto na
tragédia. Mudei-me. Meu tesouro, acumulado ao longo de décadas de
pilhagem, permitia-me viver em qualquer parte do mundo. Escolhi
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Nova Iorque. Em seus becos eu encontraria abrigo e um vasto campo
de caça. Não precisava de mais nada.

Eu poderia retornar a meus hábitos antigos, mas os séculos de
existência me trouxeram certa sabedoria e refinamento. Por que
trepar e sugar o sangue de prostitutas e mulheres anônimas, quando
eu poderia ter as melhores mulheres daquela cidade? Precisava
apenas espalhar minha aura mística, influenciando as mulheres para
divulgar meu nome. Um exército de escravas sexuais que me
colocaria em um nível superior de relacionamentos, onde viveria
confortavelmente, sem ameaças, gozando a vida pela eternidade,
conforme era meu destino, já que minha predestinada me era
negada?.

A escolha inicial foi inconsciente, mas agora reconheço que a
lembrança de Érika foi o modelo que tinha em mente para dar início
e andamento a meu projeto. A opção demonstrou-se acertada.
Escolhi Alexia Weinberg, uma apresentadora de televisão, âncora de
um telejornal. Ficou tão maravilhada que divulgou meu nome a um
grupo seleto de artistas, modelos e gente da mídia em geral, rádio,
jornal e televisão. Foi, sem dúvida, um investimento que rendeu. Caiu
em meus braços e recebeu o tratamento especial, destinado a
mulheres especiais. Isso porque eu considero como especial a mulher
que está comigo em um determinado momento. Sendo especial,
merece o tratamento especial. Suguei-lhe parcialmente o sangue.
Apenas o bastante para torná-la uma escrava. Muito menos do que
precisaria para torná-la uma vampira.

Ela ficou fascinada por mim por mim desde o início. Esse poder
magnético que me caracteriza jamais falha. Além disso, encontrei-a
no melhor momento. Estava carente e com a autoestima abalada,
saindo de um relacionamento frustrante com um conhecido
apresentador de um programa de auditório. Ela descobriu que ele
era homo. E o que foi pior ainda: pegou-o na cama com um
maquiador.

Uma mulher, numa situação como essa, precisava, antes de mais
nada, recuperar sua autoestima. Ninguém precisa ser psicólogo para
entender isso. Além do mais, tinha muito tesão a recuperar, pois o ex-
namorado não era do ramo e, consequentemente, não sabia como
levar uma mulher ao delírio.

Ela era ardente e estava desesperada. Queria trepar, trepar e
trepar, como se aquela fosse a solução para o seu problema. Se a
cura era para ser na forma de um tratamento de choque, eu me
dispus a atendê-la. Esfolei a xoxota e o rabo dela, de tanto esfregar
meu cacete ali, mas dei a ela o que ela queria.
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Encontrei-me com ela no Ritz, próximo de onde ela morava. Ela
fez questão que fosse assim. Estava um tanto nervosa no início, mas
percebi isso e tratei de deixá-la à vontade. Pouco a pouco eu fui
conseguindo despi-la. Senti logo que se tratava de uma linda mulher,
gostosa e quente. Enquanto eu a punha à vontade, ela foi
desabafando e me contando tudo sobre sua vida.

Eu já a havia visto na televisão, mas ao vivo ela era ainda mais
gostosa. Quando a pus nua, estremeci de tesão, devorando-a com os
olhos. Das coxas aos lábios carnudos, passando pelos seios e pelo
ventre, descendo, acompanhando o triângulo peludo que descia rumo
a sua vulva, tudo nela era perfeito e tentador.

— Você é diferente dos outros homens que conheci! —
murmurou ela, olhando-me com desejo.

— É só uma questão de sensibilidade — respondi, observando
seu corpo e me despindo lentamente, valorizando cada gesto para
provocá-la e incentivá-la.

Sua pele ficou arrepiada. Os biquinhos de seus seios estavam
durinhos, demonstrando sua excitação, quando me viu nu.

— É um homem muito bonito! — disse ela, deslumbrada.
— Você é desejável e tentadora!
— Acha mesmo?
— Sim, é o que eu acho. Mas só vou saber quando tirar a prova

— brinquei, estendendo os braços para recebê-la e apertá-la com
força, fazendo-a sentir todo o meu tesão.

Beijei seu rosto e seus lábios carnudos, enquanto minhas mãos
deslizavam pelo seu corpo, tocando sua pele macia, descendo por
suas costas e indo apertar com luxúria sua bunda empinada e
tentadora. Nossas línguas encontraram-se, trocando carícias loucas.
Deitei-a ao meu lado, puxando-a para mim, enfiando minha pica
entre suas coxas, sentindo o calor e a umidade de sua xana.

— Acha mesmo que sou uma mulher gostosa? — perguntou ela,
com a boca próxima de minha orelha.

Sua voz rouca arrepiou-me inteiro e me provocou contrações de
tesão no ventre.

— Oh, muito! Aposto como tem uma xoxota apertadinha e
gostosa, uma bunda devoradora e uma boca insaciável! — disse,
lambendo seu ouvido.

— Você sabe mesmo como provocar uma mulher, querido! —
observou ela, rindo.

— Não é só agradar, querida. Estou aqui, sentindo um desejo
irresistível de trepar com você, fodê-la até meu pau esfolar e todo o
tesão se transbordar em porra dentro na sua buceta! — disse eu,
fazendo-a arrepiar.
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Ela adorou quando eu falei no ouvido dela e, ao mesmo tempo,
enfiava meu dedo em sua xana. Foi o bastante para fazê-la se
derreter toda.

— Oh, querido! — murmurou ela, totalmente acesa agora,
virando-se sobre mim, esfregando seu corpo sobre o meu e beijando-
me com todo o seu fogo.

Minhas mãos percorreram suas formas perfeitas, enquanto ela
deslizava a boca pelo meu corpo, beijando minha pele. Ela ia fazer o
que me levava à loucura. A boca faminta desceu, roçando meus pelos,
até meu cacete. Sugou-me vorazmente e isso foi eletrizante.

Meu pênis ficou em sua boca e ela o mamava provocantemente,
tornando-o mais rijo ainda, fazendo-me estremecer, quando movia a
cabeça para cima e para baixo, com a língua se movendo ao redor da
pele.

— Você é mesmo tudo que esperava que fosse! — murmurei,
entregue ao seu desejo e submisso a sua fome.

Eu havia despertado seu apetite e estava adorando suas reações
e sua habilidade.

— Você vai me dar ou receber prazer? — perguntou ela, com o
pau em sua boca.

— As duas coisas!
— Então me deixe dizer-lhe o que gosto. Gosto de sentir a mão

passando sobre meu corpo, alisando minha pele e meus seios,
brincando com minha buceta, tocando meu grelinho, entrando no
reguinho de minha bunda, esfregando e entrando no meu cu com
muito tesão!

— Tudo o que disse, é minha especialidade. Você tem sorte. Eu
vou lhe dar o que você gosta! — prometi.

— E eu vou lhe fazer o mesmo — respondeu ela, continuando a
me sugar loucamente.

Enfiei a mão por baixo dela, ajoelhada entre minhas pernas, e
busquei sua xoxota molhada. Esfreguei-a delicadamente, passando o
dedo por toda a sua extensão ardente. Ela ofegou, quase mordendo
minha pica de tanto tesão. Eu insisti na carícia, buscando o
botãozinho saliente do clitóris para acariciá-lo.

Ela soluçou de tesão. Eu enfiei o dedo e toquei a rugosidade
interna. Descobri que deram a isso o nome de ponto G e que somente
há pouco tempo souberam de sua existência. Eu já sabia disso há
décadas e tinha habilidade. Ela foi ao delírio.

— Safado! Você sabe mesmo como fazer isso! — confessou ela,
ofegante e trêmula.

— Gosto de sentir uma bucetinha assim molhada!
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— Safado! — repetiu ela, girando a boca ao redor de minha
glande, quase me fazendo gozar.

Estremeci e senti meu pinto latejar. Ela parou de me sugar e
esparramou-se sobre o lençol. Deitei-me ao lado para examinar seu
corpo. Seus olhos brilhavam de paixão. Seu peito arfava
deliciosamente. Seu ventre se contraía ritmadamente, indicando sua
excitação.

— Vou lhe mostrar um pouco mais do que sei — falei,
debruçando-me sobre ela.

Primeiro lambi e mordisquei seus seios, prendendo entre meus
dentes os biquinhos salientes. A excitação me fazia trêmulo e ansioso.
Ela vibrava e gemia baixinho. Em breve estaria tomada de uma febre
que encheria seu corpo de calor e pressa. Ela exigiria a penetração,
o prazer e a satisfação total.

Beijei o pescoço dela, depois seus ombros, retornando aos seios
para lambê-los e mascar os biquinhos. Ela suspirava de tesão. Aquilo
provocava em mim reações de puro prazer. Eu fazia o que mais
gostava e isso, por si só, era uma grande recompensa. Como
gratidão, eu queria comê-la, lambê-la, penetrá-la, gozá-la de todas
as formas.

Sabia que tudo era uma questão de tempo e paciência e fui
devagar, desfrutando seu corpo, vibrando com suas reações, gozando
as sensações que o momento me proporcionava. Fui lambendo seu
ventre, brincando com a língua ao redor de seu umbigo, afundando o
rosto nos pelos de sua vulva. A fonte de perfume estava próxima,
deixando-me febril.

Encaixei-me entre suas pernas. A fenda tentadora e orvalhada
estava ali, diante de meus olhos, oferecida e convidativa. Estremeci
de tesão, olhando-a. Tinha uma xoxota incomparável, estreita,
ardente, saborosa, com lábios rosados e delicados.

— Como gosto de uma bucetinha assim! — murmurei, com a
boca bem próxima dela.

Ela ofegou, estremecendo. Pendi a cabeça, atraído pelo perfume
intenso. Ela arqueou o corpo, deixando escapar um gemido. A ponta
de minha língua tocou seu botãozinho delicado e sensível,
pressionando-o.

— Oh, querido! Que tesão! — murmurou ela, com a voz
entrecortada e rouca, apertando minha cabeça contra o corpo.

Minha língua percorreu toda a sua vulva e ela gemeu
roucamente, com o corpo todo abalado.

— Oh, querido, já estou gozando!
Eu adorei o jeito como ela gozou, estremecendo, murmurando,

gemendo, gritando, arranhando-me e beliscando-me. Minha língua
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brincou com seu clitóris, pressionando, esfregando, lambendo,
provocando. Sua xoxota molhou-se ainda mais, juntando minha
saliva ao seu néctar. Eu lambia o líquido precioso, sugando e
beijando sua xana. Minhas mãos estendiam-se sobre seu corpo,
buscando os seios para apertá-los com volúpia e tesão. Minha língua
brincava continuamente à porta de sua vagina estreita e deliciosa.

Arrepios cobriam a pele dela. Ela se contorcia. Ondas de prazer
percorriam seu corpo. Suas reações me faziam insistir nas carícias
que a faziam gozar. Mordisquei-lhe o clitóris, prendendo-o entre
meus dentes. Depois lambi incessantemente sua xoxota, esfregando
minha língua nos lábios rosados. Ela se contorcia e suspirava sem
parar.

Eu sentia seu perfume se acentuar, à medida que a excitação se
transformava em satisfação. Ela já tivera vários orgasmos. Eu
acompanhava suas reações, bebendo o suco de sua buceta, onde
meus lábios continuavam colados. Suas pernas tremiam. Seus dedos
enterravam-se em meus cabelos, apertando-me com força na xoxota,
onde, finalmente, eu enterrei minha língua o mais profundo que
consegui, buscando seu ponto G. Fiquei brincando com ele e isso a
levou ao delírio e a um prazer intenso.

— Oh, querido! É demais! Estou desfalecendo! Mas não pare!
Continue! Assim! Quero gozar tudo!— rouquejou ela, entre gemidos
e espasmos incontroláveis.

Insinuantemente minha língua se movia dentro da buceta em
fogo, sorvendo seu néctar, misturando-o com minha saliva,
lambendo-a em todas as direções, tocando a rugosidade de seu ponto
G.

Orgasmos mais intensos punham-na prostrada, mas minha
língua não parava. Eu queria dar-lhe o máximo de prazer. Era uma
forma de agradecer seu oferecimento e o fato de estar ali, dando-se a
mim e gozando intensamente com isso.

— Vem! Vem! Quero seu caralho! Agora! Vem! — pediu ela,
totalmente fora de si.

Eu subi pelo corpo dela, lambendo a pele, chegando aos seios
para lamber, beijar e sugar. A mão ficou entre as coxas dela,
esfregando continuamente seu clitóris e a entrada de sua xoxota
inundada. Os orgasmos foram intensos e contínuos. O corpo dela não
parava de estremecer.

— Eu derreto de tanto gozar! — confessou ela, num fio de voz.
— Continue gozando, minha querida! Goze! — sussurrei em seu

ouvido.
Ela adorou ouvir isso, com a minha voz enrouquecida fazendo-a

arrepiar-se por inteiro.
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— Goze que vou me enterrar em sua buceta agora! — continuei
enquanto subia por ela.

Encaixei a cabeça do meu pinto na entrada de sua xana. Ela
jogou seus quadris contra os meus e eu me enterrei profundamente
dentro dela, sentindo as contrações dos músculos vaginais
pressionando meu caralho na bucetinha estreita, buscando sutilmente
um prazer que vinha lá de dentro.

— Como é gostosa sua bucetinha! Não pare! Aperte assim!
Mais! — murmurei, gozando a deliciosa pressão.

— Agora vem! Quero tudo! — pediu ela, movendo os quadris.
Golpeei-a virilmente, aumentando o ritmo, até que

explodíssemos em prazer e satisfação. Ela ficou se esfregando em
mim, gemendo e suspirando, apertando-me e beijando-me, depois se
imobilizou prostrada. Depois, preguiçosamente, foi até o aparador e
serviu-me uma taça de vinho. Entregou-me um copo, depois foi se
sentar com as costas apoiadas na cama e as pernas ligeiramente
abertas, olhando-me. Encarei-a. Ela era uma mulher muito bonita,
com um belo corpo. Subi meu olhar, passando pelas pernas, pelas
coxas, pela bucetinha de onde escorria minha porra, depois
continuando, fixando-se nos biquinhos de seus seios rijos e perfeitos
e, finalmente, em seus lábios carnudos e nos olhos verdes.

— Você não usou camisinha — observou ela, mas isso parecia
não ter a menor importância para ela.

— Não se preocupe. Sou estéril e estou com meus exames em dia
— respondei, com um sorriso tranquilizador.

— É um amante fantástico, paciente, sensível... Não é do tipo
egoísta, que só pensa no próprio prazer.

— Não há prazer maior que receber prazer de uma mulher
agradecida e satisfeita.

— É uma boa política. Não se vê isso com frequência. Aliás, não
se vê isso em parte alguma... Além do mais, quanta potência! Que
tesão! Que fogo você tem!

Ela se e veio se deitar a meu lado, esfregando suas coxas nas
minhas. Minhas mãos passearam pelo corpo dela, das coxas aos
seios, num movimento lento e apaixonado. Ela estremeceu, excitada.
Sua respiração acelerou. Senti nitidamente o perfume de sua
bucetinha. Sua pele era morna e macia, suave e deliciosa ao toque,
arrepiando-se continuamente.

— Você me dá tanto tesão! — exclamou ela, esfregando-se.
Ela tremia, eu podia sentir isso. Por instantes eu a olhei direto

nos olhos, subjugando-a, capturando sua alma.
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— Vou lhe mostrar o que é tesão! — respondi, deslizando as
mãos pelos flancos dela, até as coxas de novo, e dali até as nádegas
roliças.

— Quero trepar de novo com você!
— Vou adorar! — murmurei, passeando as mãos pelo corpo

dela, detendo-me na rachinha melada.
— Faça bem gostoso de novo, querido!
— Assim? — murmurei, deslizando sobre a cama.
Fui subindo devagarzinho as mãos, alisando suas pernas, até

suas coxas, passando por entre elas, sentindo a umidade e o calor de
sua buceta. A pele dela ficou toda arrepiada e ela suspirou e
estremeceu.

— Assim? — insisti.
— Oh, sim! — ofegou ela.
Estendi minha língua e fui subindo pela coxa dela, lambendo a

pele arrepiada, aspirando o perfume intenso de sua xoxota. Lambi-a,
aspirando a umidade perfumada. A respiração ofegante dela me
excitou. Ela me agarrou a cabeça, apertando-a contra o corpo. Ela
ficou em suspense, ofegando e gemendo, excitando-me brutalmente.
Minha língua penetrou entre suas coxas, tocando sua buceta.
Naquele instante ela gozou, estremecendo-se toda, mordendo os
lábios e revirando os olhos. Eu continuei lambendo sua vulva. Ela se
contorcia e gozava.

— Você sabe fazer isso muito bem! Não pare! Continue! Ah, que
língua! Não paro de gozar!

Eu continuei chupando-a. Seus olhos dela ficaram esgazeados.
Seu corpo estremecia continuamente. Eu sentia todo o seu tesão fluir
em minha língua, enquanto a enterrava o mais fundo que podia,
apertando a boca contra a xoxota dela. Meu caralho estava duro ao
extremo, latejando de tesão.

— Venha! — disse ela, fazendo-me deitar a seu lado.
Foi sua vez de deslizar pela cama e ir buscar o caralho duro,

com a glande avermelhada exposta. Os olhos dela brilhavam. Meu
pinto, segundo ela, superava todos os que ela já conhecera em
tamanho e grossura e isso provocava nela uma reação selvagem.
Chupou-me demoradamente, depois se ajeitou, oferecendo-me sua
xoxota jovem, de lábios rosados e peludos.

Estremeci de tanto tesão, vendo-a naquela posição, esperando
por mim. Cavalguei-a. Minhas mãos subiram pelo seu ventre,
tocando os seios e os biquinhos eriçados de tesão. Ela se remexeu
sobre a cama, até posicionar sua buceta molhada e perfumada em
minha pica. Fomos ao delírio novamente, quando me afundei em suas
carnes molhadas e lubrificadas, enfiando profundamente meu caralho
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duro de tesão. Nossos movimentos foram frenéticos e incontroláveis.
Entre gemidos e suspiros, nós nos acabamos de tanto gozar.

E estávamos apenas no início do nosso encontro.
Muita coisa mais rolaria naquela noite.

* * *
A detetive chamada Jane Krammer estava ao lado do legista e ambos

olhavam o que restara de Nanette Jones, uma prostituta cujo corpo
mutilado fora encontrado em um beco no centro da cidade. O perito estava
intrigado. A cabeça estava separada do corpo e, sobre o umbigo da
falecida, jazia seu coração esmigalhado. Havia pouco sangue coagulado,
apenas algumas manchas no pescoço, nos ombros e no peito, que parecia
ter sido aberto por um fórceps ou uma alavanca.

— Deve ter sido muito bonita em outros tempos — observou Jane.
— Acredito que sim — concordou o legista, inclinando-se para juntar

um pouco mais a cabeça ao corpo e afastar os cabelos que cobriam
parcialmente o rosto do cadáver.

— O que a matou, afinal? — quis saber Jane.
— Difícil dizer. Já estava morta quando o coração foi arrancado. O

mesmo quando foi decapitada. Não sei que evento aconteceu primeiro, mas
tenho certeza de que os dois ocorreram após a morte. Não há sangramento
e, dada à natureza dos traumas, deveria haver muito sangue no corpo, mas
não há mais nada, além que se pode ver.

— Talvez tenha sido morta em outra parte e desovada ali. Pelo que sei
da cena do crime, também não havia sangue.

— Sim, pode ser. Veja isto! — alertou ele, erguendo uma peça de
roupa diante dos olhos da detetive.

Era uma camiseta de cetim vermelho, que exibia na frente um buraco,
com algumas manchas de sangue. A visão não chocou a policial, mas rugas
de preocupação surgiram em sua testa, roubando parcialmente a beleza de
seus quase trinta anos.

— Ela estava vestida, quando o coração foi retirado — observou o
médico. — Nenhum indício de que tenha sofrido alguma violência sexual.
A única coisa que me chama a atenção são os orifícios no pescoço —
apontou ele, em seguida, e Jane inclinou-se para ver melhor.

O pescoço havia sido decepado à altura dos ombros e, no lado direito,
havia dois buracos, como duas incisões paralelas.

— Que ferramenta pode ter sido usada para decepar o pescoço dela?
— Nenhuma! Ele foi arrancado.
Não houve surpresa da parte da detetive, apenas uma expressão neutra

no rosto.
— Tem certeza?
— Sem sombra de dúvida. Veja aqui as marcas dos dedos.
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— Está dizendo que alguém segurou o pescoço dela e puxou,
simplesmente arrancando-o?

Ele assentiu com um movimento de cabeça.
— O que acha que provocou esses ferimentos? — quis saber,

apontando os dois orifícios nítidos na pele esbranquiçada.
— Um instrumento de duas pontas. Talvez um desses garfos de

churrasco... Mas os orifícios são redondos e garfos não provocam furos
assim. Se eu fosse um desses malucos por aí, diriam que parecem mordidas
de um... — interrompeu-se ele, levantando os olhos para Jane.

Ela o olhou com surpresa e ficaram assim, olhando-se por algum
tempo, enquanto divagavam. Depois, um sorriso divertido esboçou-se nos
lábios da detetive.

— Não, doutor... Não pode estar falando sério! — descartou. — Um
vampiro? Um maluco dentuço andando por aí, sugando suas vítimas e as
mutilando depois? Ora, estamos no século vinte e um. Isso é lenda!

— Claro que nem podemos cogitar isso — concluiu ele, estendendo o
lençol e cobrindo delicadamente o corpo. — Talvez uma pobre vítima de
algum fanático ou um grupo deles, assassinada em algum ritual obscuro.

Jane refletiu por instantes.
— Sim, acho mais lógico isso... Com certeza.



59

CAPÍTULO 2

A gratidão não demorou a vir. Uma noite ela me telefonou,
passando-me o endereço de uma cobertura na Quinta Avenida, nas
imediações do Central Park. Assim que cheguei lá, fui recebido por
uma criada, que me fez entrar e me levou até um amplo quarto, com
uma enorme e confortável cama.

— Fique à vontade — disse a criada, deixando-me sozinho.
Examinei o ambiente. Havia um banheiro enorme, com uma

hidromassagem convidativa. Despi-me e preparava-me para tomar
um banho, quando entrou uma mulher ainda jovem, olhou-me
longamente, depois veio ao meu encontro, abraçando-me, beijando-
me e se esfregando em mim com volúpia.

Minhas mãos foram se enfiando por sob a saia dela, avançando
até tocar sua calcinha. O tecido finíssimo já estava molhado. Enfiei
os dedos, tocando seus pelos macios e fartos, caçando sua xoxota.

Resvalei a ponta do dedo no clitóris e ela ofegou, abrindo um
pouco mais as pernas. Fiquei bolinando seu grelinho, enquanto ela
gemia, estremecendo continuamente. O perfume da xoxota subiu até
minhas narinas, embriagando-me, fazendo-me perder a noção de
tudo ao meu redor. Afastei um pouco mais as pernas dela e busquei a
abertura de sua xana estreita. Ela ficou febril e ansiosa. Seus lábios
buscaram os meus. Beijei-a sofregamente, enroscando minha língua
na dela, sugando sua saliva, mordiscando os lábios carnudos e
tentadores.

Acabamos nos deitando no piso, sobre um tapete macio, ao lado
da banheira. Tremíamos de tesão.

— Você é muito gostoso! — disse ela, segurando-me o rosto.
Ela me beijou gostosamente. Havia lascívia e volúpia naquele

beijo incendiário, que me entonteceu ainda mais, de tão forte e
gostoso. Depois, suas mãos desceram pelo meu corpo. Uma delas foi
segurar meu caralho, apertando-o e esfregando-o. Deslizei as mãos
pelas costas dela, até as nádegas, repuxando a saia. Apertei-a ainda
mais contra mim, encaixando meu caralho entre suas coxas,
esfregando-lhe a xana, por cima da calcinha molhada.

Apesar do tecido, a sensação foi gostosa e ela também gostou,
pois se arrepiou todinha e voltou a me beijar ardentemente, sugando
minha língua, devorando minha boca. Senti-a pegando fogo de tesão
e desejo, quando avançou sobre mim, arranhando-me o peito com
suas unhas, beijando-me os mamilos.

Gostou daquilo e continuou, contagiando-se, descendo para meu
ventre. Arranquei selvagemente suas roupas. Seus seios saltaram,
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lindos e redondos, presos no sutiã transparente, que deixava ver as
auréolas escuras. Rasguei a delicada peça e colhi-os em minhas
mãos. Os biquinhos estavam duros. Eu os belisquei, esfregando-os
com as palmas das mãos, apertando-os com deslumbramento.

Ela já estava ajoelhada entre minhas pernas, esfregando o rosto
em meu cacete. Seu hálito quente me fazia arrepiar continuamente.
Ela beijava meu membro, apertando-o com verdadeira adoração.

— É tão gostoso! Tão duro! — ofegou ela.
Empurrou a pele para trás, descobrindo a glande. Lambeu.

Depois beijou. Em seguida sugou. Tinha uma boca incrível. Meu
caralho estremecia de tesão, enquanto a língua dela o empurrava de
um lado para outro. Meu cacete se enterrava até sua garganta. Era
uma visão perturbadora. Eu me sentei, apoiando-me na banheira.
Segurei-a pelos ombros e a trouxe para junto de mim. Beijei-a
sofregamente. Ela estremeceu. Eu enfiei a mão, tocando seu clitóris
numa carícia que a encheu de tesão.

— Como está gostosa! — murmurei, com a voz rouca.
— Venha experimentá-la? — convidou-me ela.
Abracei-a, beijando-a com ardor, fazendo-a se erguer para se

sentar na borda da banheira. Ela se apoiou com as mãos na borda e
entrei pelo meio das pernas dela. Afastei seus joelhos e fiquei
deslumbrado, olhando sua xoxota molhada, com seus pelinhos
sedosos, enquanto aspirava seu perfume adocicado e inconfundível.

Lambi emocionado suas coxas, avançando. Eu ofegava e
entontecia de tanto prazer. Rocei minha língua no seu grelinho. Ela
gemeu e incendiou-se. Apertou as coxas e ficou tremendo. Gozava,
com os olhos fechados e uma expressão de êxtase em seu rosto.

Ela ergueu os quadris, esfregando a xana na minha boca. Eu a
chupei. Bebi seu líquido precioso. Enfiei minha língua numa
profunda sondagem, entrando em seu buraquinho apertado, que se
contraía e se lubrificava. Ela estremeceu, quando toquei seu ponto G.
Segurou-me pelos cabelos e apertou-me contra a buceta em fogo. Eu
a fiz gozar de novo com a língua. Gozar muito. Gozar tanto que temi
vê-la desfalecida de tanto gozo.

Ela escorregou, finalmente, para o tapete e ficou estendida ali,
apertando as coxas com força e estremecendo, num gozo contínuo e
prolongado. O néctar de sua xoxota era tanto que escorria. Eu estava
trêmulo, com o gosto dela em minha boca e o meu caralho pulsando,
ameaçando explodir de tanto tesão.

Lentamente ela abriu as pernas de novo, olhando para mim.
Fiquei sentado ao lado dela, ofegante, esperando que ela se
recuperasse.
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— Disseram-me que você é muito bom nisso e eu quero ver se é
mesmo — disse ela, ajoelhando-se entre as minhas pernas e
segurando meu caralho com as duas mãos. —Quero gozar ao
máximo — acrescentou, ofegante e trêmula.

— Então vamos gozar! — murmurei, sentindo a pressão
deliciosa de seus dedos ao redor da minha pica.

— Oh, sim! Não precisa dizer isso duas vezes — disse, caindo de
boca em meu caralho.

Novamente eu quase fui ao delírio. Ela chupava de modo todo
especial. Uma das mãos mantinha a pele arregaçada para baixo e ela
lambia a glande, fazendo-me experimentar sensações deliciosas.

— Estou adorando fazer isto! — murmurou ela, numa pausa,
lambendo-me os testículos.

O orgasmo se aproximava célere. Um calor intenso se acentuou
e espasmos deliciosos percorreram meu corpo. A glande inflou ainda
mais. Eu gozaria em sua boca se ela não soltasse meu pinto e subisse
pelo meu corpo, beijando-me o ventre, os mamilos, o pescoço e,
finalmente, minha boca.

Sua língua penetrou minha. Ela se sentou em meu colo,
encaixando meu caralho em sua xana. Abracei-a cheio de tesão.
Apertei seus seios. Beijei sua nuca e seus ombros. Ela me manteve
preso em sua buceta, contraindo o seu interior ritmadamente,
proporcionando-me um prazer adicional. O calor de sua vagina, a
penetração, a sensação de estar sendo mascado por ela, tudo
prometia arrancar de mim o máximo do prazer. Sua xoxota me
sugava, pressionando gostosamente o pênis.

— Que tesão! — eu disse, quase sem fôlego.
— Vamos gozar agora!
— Sim! Estou explodindo!
— Então goze! — gemeu ela, começando a se mover.
Fiz meu caralho enterrar-se selvagemente em sua xana,

abalando-a com estocadas profundas e viris. Eu comecei a gozar e
continuei gozando, enquanto a enchia de porra, fazendo transbordar
com a pressão e com os movimentos selvagens.

Fiquei apertando-a contra o corpo, enquanto ela estremecia,
tremendo, respirando entrecortado, apertando-me com força. Depois
foi relaxando, soltando o corpo o meu.

— Eu não gozava assim há muito tempo — murmurou ela,
levantando-se lentamente, deixando o cacete escapar.

Alisou meu cacete, esfregou-o no rosto e entre os seios, com
volúpia ardente. Depois foi para a ducha.

— Tome um banho e espere-me na cama! — ordenou ela depois,
vestindo um roupão e saindo.
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Fiz o que ela havia pedido, depois fui para o quarto. Deitei-me
na enorme cama. Já estava de pau duro, quando ela entrou e ficou
algum tempo olhando deslumbrada meu caralho. Deixou o roupão
escorregar pelos ombros e subiu na cama, sentando-se sobre mim.
Estava excitada, pois se acomodou, direcionando minha pica para o
meio de sua racha. Fiquei de olhos fechados, sentindo a penetração.
Ela gemeu e meu caralho enterrou-se nela, que contraia a vagina, já
gozando. Belisquei e massageei seus seios, enquanto ela ofegava. Ela
moveu o corpo, fazendo meu cacete deslizar em sua xoxota, saindo e
entrando num ritmo lânguido e sensual. Ela foi gradativamente
aumentando o ritmo. Gemeu de novo com voz rouca e foi aumentando
o ritmo. Suas mãos apertavam-me, beliscavam meus mamilos,
enquanto ela subia e descia cada vez mais rápido e mais forte.

Eu senti meus testículos doendo de tesão. Era uma situação
inusitada para mim. Eu estava sendo comido por ela e fazendo-a
estremecer e me apertar com luxúria, enquanto me cavalgava
desesperadamente, em busca do orgasmo. Seus gemidos e suspiros
foram aumentando. Ela apertava os lábios com força e não parava de
saltar sobre minha pica. Eu me enterrava até o mais profundo de sua
xoxota lubrificada, sentindo-a estertorar de tanto gozo.

O prazer dela foi violento e completo. Ela ficou estremecendo,
enquanto eu ejaculava, enchendo-a de porra. Ela tombou sobre mim
e ficou lambendo meu pescoço e minha orelha, abraçada em mim,
acariciando meu peito, até que adormeci. Quando acordei, levantei-
me e fui tomar um banho. Quando voltei, com o corpo ainda
gotejante, ela me esperava com uma bandeja nas mãos, onde se
destacava uma garrafa suada de champanhe. Ao me ver de pau duro,
ela parou, devorando-me com os olhos. Colocou a bandeja sobre um
móvel e caminhou para mim.

— Oh, querido, você é tão viril, tão gostoso! — murmurou ela.
Eu a puxei para cima da cama e rolei com ela sobre os lençóis

de cetim. Abri-lhe as pernas e me instalei entre elas, enquanto ela me
olhava em suspense. Enterrei a língua na xoxota dela, tateando à
procura do ponto G. Quando o encontrei, a carícia foi intensa e
prolongada, pondo-a frenética e extasiada. Ela ficou gozando,
gemendo e suspirando, com o corpo percorrido por tremores
incontroláveis.

— Deixe-me chupá-lo também! — pediu ela, cheia de
impaciência e prazer, num fio de voz.

Girei o corpo, pondo-me de quatro sobre ela. Sua boca buscou
meu caralho. Um arrepio percorreu meu corpo. A língua dela se
estendeu, alucinando-me. Estremeci de prazer, sentindo ondas
espasmódicas percorrendo meu corpo. A boca da garota abriu-se r
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abocanhou meu cacete. A sucção e os movimentos entonteceram-me.
Eu me agarrei às coxas dela, sugando sua buceta, lambendo o
clitóris, mordiscando-o e massageando, fazendo-a ofegar e se
contorcer na cama.

Ela gemia. Sua respiração revelava a paixão que explodia em
seu corpo, fazendo-a sugando avidamente o caralho em sua boca.
Nós nos esfregamos numa dança alucinada e erótica.

— Vou fazê-lo gozar! — murmurou ela, com o cacete todinho em
sua boca gulosa.

— Sim, quero gozar em sua boca! — concordei, com um
estremecimento de prazer.

Busquei seu cu para uma carícia mais profunda. Ela rebolou e
gemeu. Continuei com beijos e chupadas em sua xana. Ela continuou
gozando incessantemente, interminavelmente, com seu corpo tomado
por contrações e espasmos. Enquanto ela chupava, eu fodia sua boca
devoradora. Meus movimentos foram se tornando frenéticos. Não
descolava a boca da xoxota dela, que se contorcia de prazer, gozando
seguidamente e chupando meu caralho.

Gemi roucamente, retesando o corpo abalado por espasmos,
prestes a gozar. Ela segurou, então, meu caralho com as duas mãos e
começou a me bater uma punheta lenta e alucinante. Estava uma
loucura. Eu não parava de tremer. Ela punha tesão no que fazia.

— Eu estava precisando disso. Sou tão grata — confessou ela.
— Estou ficando tarado de tanto tesão.
— E quem o deixou com tanto tesão?
— Você, sua gostosa! Tesuda!
Ela sorriu, agradecida, e começou a esfregar a glande em sua

vulva molhada e lubrificada. Depois se acomodou, encostando a
cabeça do pau em sua vulva.

— Oh, isto é tão bom! — murmurou ela, deixando que eu
avançasse lentamente, penetrando sua xoxota.

Ela foi soltando, fazendo o caralho deslizar suave e firmemente
até o fundo de sua xana. Quando estava todo lá dentro, ofegou e
contraiu os músculos, pressionando meu membro. Depois começou a
mover o corpo para cima e para baixo. Coordenamos nossos
movimentos, num galope desenfreado. Eu a fodi gostosamente.

— Agora! Agora! Agora! — ficou repetindo, enquanto seu corpo
se agitava em convulsões.

Ela rolou pela cama, estendendo-se de pernas e braços abertos,
respirando e suspirando ao mesmo tempo. Rastejei sobre o lençol
desarrumado e tomei sua mão. Ela ficou olhando para mim, sem
reação. Levei o pulso dela aos lábios. Meu olhar a subjugava,
dominava sua vontade e seus sentidos. Risquei minhas presas sobre a
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veia que pulsava. O cheiro de sangue chegou a minhas narinas,
despertando meus instintos.

— Quer ser minha escrava? — indaguei, arreganhando os
dentes e rosnando roucamente.

— Tudo que você quiser — entregou-se ela.
Gotas esparsas de sangue pingaram no lençol, quando lhe

cravei minhas presas.

CAPÍTULO 3

A detetive Krammer terminou o relatório de seu último caso
resolvido, depois se reclinou em sua cadeira, espreguiçando. Passava das
dez da noite e seu setor, o de Vítimas Especiais, estava vazio. Apenas ela,
sonolenta, espreguiçando, quebrava o vazio das escrivaninhas e poltronas.
Hesitou entre ir para casa ou passar no Edy´s Bar para uma cerveja e uma
conversa com os policiais que frequentavam o local. Edy era um policial e
fora detetive da Unidade de Vítimas Especiais por dez anos, antes de se
aposentar. Talvez um troca de ideias pudesse ajudá-la com aquele caso
pendente, uma incômoda pasta que jazia no escaninho de sua mesa havia
algumas semanas.

Decidiu-se. Deixou o prédio do Distrito e só precisou caminhar até o
outro lado da rua para chegar ao bar. Era quinta-feira e o estabelecimento
ainda tinha um bom movimento. Jane foi até o balcão. Ao vê-la, Edy sorriu
e providenciou imediatamente a preferência etílica da policial: uma tequila
e uma cerveja gelada.

— Como vai minha detetive favorita? — indagou, sorrindo.
— Já estive melhor, Edy — respondeu ela, tomando a tequila em um

só gole, depois enchendo a boca de cerveja e olhando o amigo com uma
careta.

— Problemas?
— Surgiu um problema que nos afeta diretamente.
— Quer falar a respeito?
— Na verdade, foi isso que me trouxe aqui. Talvez precise de sua

ajuda. É sobre a morte de uma prostituta. As circunstâncias da morte é que
intrigam. Vou lhe dar os detalhes...

Jane contou-lhe tudo que sabia a respeito. Edy ouviu atentamente,
interrompendo-a algumas vezes para pedir mais detalhes ou detendo-a
enquanto atendia um e outro pedido. Quando ela terminou, ele ficou
pensativo por instantes, depois se abaixou e de sob o balcão retirou, após
vasculhar o local, um exemplar do London Herald, um jornal de Londres.

— O que isso tem a ver? — indagou ela.
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Ele folheou rapidamente o jornal, depois abriu uma página, dobrou-a
e colocou-a diante dela. Ainda sem entender, Jane abaixou os olhos para
olhar. Um arrepio desconfortável percorreu seu corpo. Embora coberto
com tarjas pretas para não chocar os leitores, a foto ali exibida mostrava
um corpo feminino com a cabeça separada do corpo e o peito
aparentemente aberto. Ao lado, um coração humano parecia ter sido
pisoteado.

A detetive leu atentamente a notícia, depois levantou os olhos para o
amigo, que a observava com um olhar interrogativo.

— E então, o que me diz disso? — perguntou ele.
— Não sei o que pensar. Pelo que li, a Scotland Yard também não

chegou a uma conclusão. Mas as semelhanças são inequívocas. Pode me
emprestar aquela sua lente?

Edy abriu uma gaveta e passou a lente a ela, que se inclinou sobre a
foto no jornal, observando atentamente. Uma sensação desagradável
percorreu seu corpo. Não teve dúvidas. O pescoço decepado do cadáver
exibia claramente dois orifícios simétricos e paralelos.

— Que diabo! Um maldito fodido vindo de Londres para nos
atormentar? Inferno! Já não bastam nossos problemas! — exclamou ela,
enraivecida. — Como vamos lidar com isso, Edy?

O ex-policial pensou por instantes.
— Antes de tudo, nada de publicidade, Jane. Acho que a última coisa

que nós e um maldito desses gostaria de ter é publicidade.
— Como evitar a publicidade sem alarmar despertar suspeitas e trazer

toda a imprensa para nossas portas? Não acho que seja tão grave assim.
Afinal, foi apenas uma vítima por aqui. Esse filho de uma puta pode
apenas ter passado por Nova Iorque e ido para qualquer parte do mundo.

— Isso... Ou pode ter se tornado mais cauteloso. Até agora nada
vazou para os jornais. Está abafando o caso?

— Sim, tive sorte até agora. A morte de uma prostituta hoje, em Nova
Iorque, já não é mais notícia, a menos que façamos alarde disso, o que
absolutamente não nos interessa, Edy.

— Bem pensado, mas esse maldito fodido pode estar por aí, matando
silenciosamente e sumindo com os corpos. O que vai acontecer com seu
departamento, se isso estiver ocorrendo e futuramente for divulgado?
Serão acusados de omissão e, garanto para você, não vai gostar nada das
consequências — advertiu ele, gravemente. — Sabe o que tem a perder,
não?

Jane não respondeu. Ficou olhando a foto no jornal sobre o balcão e
aquele arrepio desagradável se transformou em um gosto amargo, que ela
tentou inutilmente disfarçar com um grande gole de cerveja gelada. Uma
expressão feroz, raivosa e assustadora transformou seu rosto em uma
careta irreconhecível.
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* * *
O telefone fora específico. Eu deveria me hospedar em um

determinado hotel e esperar. Tomei um banho e ia começar a me
vestir, quando bateram levemente na porta. Quando abri, uma
morena de olhos negros e cabelos compridos, olhar sensual, lábios
grossos, seios transbordando do decote e um corpo cheio de curvas e
saliências irretocáveis me olhava. Seu perfume chegou até mim
agressivamente, perturbando meus sentidos. Fiquei olhando para ela
e imaginando os seios redondos em minhas mãos e sua buceta
acolhendo meu caralho.

Isso me deu um tesão enorme e meu membro começou a subir,
levantando a toalha. Ela sorriu ao perceber isso. Sem dizer nada, ela
entrou e fechou a porta de si. Olhou-me, medindo-me dos pés à
cabeça.

— É o homem gostoso que me asseguraram — disse a ela.
Estremeci, sentindo a voz rouca penetrar meus ouvidos como

carícia promissora. Sem maiores explicações, aproximou-se de mim e
se pôs nas pontas dos pés para me abraçar. Ficou com o corpo
colado ao meu. Fechei os olhos e fiquei sentindo o corpo de mulher
esfregando-se em mim. Abracei-a. As mãos dela alisaram meus
cabelos na nuca, arrepiando-me. Seu hálito aquecia meu pescoço.
Senti seus lábios roçando a minha pele. Excitei-me brutalmente.

Não havia como não me excitar, sentindo os contornos de seu
corpo, o formato de seus seios em meu peito, suas coxas junto das
minhas. Deslizei as mãos pelas costas dela. Apertei-a ainda mais
contra mim. Senti ainda mais definidas as formas de seus seios em
meu peito. Enfiei uma das pernas entre as dela, subindo o joelho e
levantando a sua saia. Ela apertou as coxas, prendendo meu joelho.
Subi minhas mãos pelas costas dela, até mergulhá-las em seus
cabelos macios e perfumados. Afaguei-os demoradamente. O perfume
e o calor dela eram contagiantes. Nós nos beijamos
apaixonadamente, sensualmente, provocantemente e eu senti sua
língua avançar, procurando a minha. Suguei-a, bebendo sua saliva
saborosa.

— Quem é você? — indaguei, falando pausadamente para que
ela não tivesse dificuldade de entender.

— Meu nome é Lola e uma amiga o recomendou.
— Que gentil da parte dela — respondi, olhando a futura

escrava.
Era muito bonita e tão voluptuosa como uma rosa desabrochada

e perfumada. Deveria ter vinte e poucos anos e eu não conseguia
imaginar o motivo que a levara precisar de mim. No momento,
porém, isso não importava. Tratei de aproveitar. Minhas mãos
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buscaram os seios dela, pressionando-os, deslizando, sentindo os
biquinhos eretos. Depois desceram ao longo das curvas insinuantes
até as coxas lisas e rijas. Segurei a barra da saia e puxei para cima,
até descobrir a calcinha dela. Corri o dedo por entre as coxas dela.
Ela ofegou, enquanto esfregava-se contra mim, sentindo a rigidez de
meu caralho contra ela. Derrubou a toalha. Tateou com as mãos, até
segurar o meu cacete. Recuou, olhando-o cheia de admiração.

— É tão grosso! Um tesão! — murmurou, ofegando.
Aproveitei para sentir de novo sua xoxota enfiando a mão pela

calcinha já umedecida. Era quente e apertada, como eu gostava. Iria
me levar à loucura de tão estreita. Ela voltou a me abraçar. Beijou
meu pescoço, esfregando seus lábios em minha pele. Depois lambeu
meu peito, mordiscando meus mamilos, enquanto as mãos deslizavam
pelas minhas nádegas e coxas, numa carícia deslumbrada e
possessiva.

A cama atrás de nós nos convidava. Lentamente, passo a passo,
nós fomos caminhando na direção dela, trocando beijos e carícias
incendiárias. Eu tirei sua blusa. Ela estava sem sutiã. Suas tetas eram
redondas e perfeitas, rijas, com biquinhos salientes e arrepiados.
Soltei a saia depois empurrei para baixo a calcinha. Senti o cheiro
excitante de sua xoxota jovem para mim. Era intenso, mas suave e
penetrante como co mais sutil dos perfumes.

Deitei-a na cama e olhei-a, maravilhado. Era linda,
incrivelmente linda e apetitosa, olhando-me com olhos brilhantes e
semicerrados, trêmula de paixão. Ela entreabriu as pernas e eu vi o
formato de sua buceta. O perfume tornou-se mais forte ainda,
entontecendo-me. Os pelos escuros e encaracolados espalhavam-se
ao redor da vulva, tornando aquela uma bucetinha realmente
interessante e desejável.

— Jamais conheci um homem com um caralho tão grosso como
o seu — murmurou ela, olhando para a minha pica.

Eu continuei em pé, ao lado da cama.
— Tenho certeza que jamais o esquecerá também — sussurrei,

deitando-me lentamente sobre ela.
Estremeci de tesão, sentindo a maciez acetinada e morna de sua

pele. Respirei fundo, encaixando meu caralho entre as coxas,
roçando a vulva, molhando-me em sua umidade. Seus seios
espetavam meu peito. Ela me segurou pelo rosto e seus lábios
colaram-se nos meus, sugando e mordiscando, deixando a língua
escapar para penetrar minha boca profundamente.

— Você é tão gostoso! Quero foder logo com você! Quero ficar
louca com seu caralho grosso!



68

— Não tenha pressa, minha querida — murmurei a seu ouvido,
contorcendo-me sobre o seu corpo, esfregando-me nela com luxúria.

Suas mãos desceram pelas minhas costas e foram até minhas
nádegas, apertando-as voluptuosamente. Depois contornaram meu
corpo e foram buscar meu cacete para apertá-lo com força.

— Quero chupá-lo!
Eu a atendi, deitando-me de barriga. A jovem se deitou sobre

mim, beijando meu pescoço, depois meu peito. Foi se arrastando
para baixo. Eu me arrepiava com seus dentes mordendo-me. Ela se
ajoelhou entre minhas pernas, apertando meu caralho com força.
Inclinou-se lentamente e senti seu hálito aquecer meu saco. Com um
arrepio intenso, sua língua lambeu meus testículos. As mãos
enlaçando meu pinto começaram a se mover para cima e para baixo.

Vi, com um frêmito, sua boca entreaberta avançar na direção da
ponta do meu caralho. Estremeci. Uma onda de calor passou pelo
meu ventre, fazendo meu membro latejar de tesão. Sua língua
avançou e lambeu. Depois, sua boca se abriu envolveu a ponta do
cacete. Lentamente ela baixou a cabeça e eu deslizei para dentro
dela.

Senti agulhadas de prazer em todo meu corpo, num
estremecimento prolongado. A língua dela girava ao redor do meu
membro e sua boca sugava, subindo e descendo, num ritmo lento e
provocante.

— Quero chupá-la também! — pedi, ansioso para conhecer o
sabor mais profundo daquela xana ardente.

Ela girou o corpo sobre mim, colocando sua xoxota ao alcance
de meus lábios. Olhei-a. Era uma buceta pequena, orvalhada, com
um perfume delicioso e cercada de pelinhos crespos. Sua boca
continuou sugando-me caralho. Eu me afundei em suas carnes
sensíveis e lubrificadas.

— Ah, que tesão! — exclamou ela, estremecendo.
Ela gemeu, rebolando os quadris, esfregando a xana em minha

boca. Minha língua se aprofundou dentro dela. Tateei o interior de
sua bucetinha, procurando o ponto G. Ela delirou, continuando a
mover a cabeça e a chupar alucinadamente meu cacete em sua boca.
O perfume e o sabor que vinham de sua buceta eram estonteantes.
Suguei aquele néctar avidamente, deslizando minha língua para cima
e para baixo, antes de me concentrar no botãozinho sensível de seu
clitóris.

Fiquei brincando com ele e ela foi à loucura com minhas
carícias, retribuindo com mais ênfase. Sugou e mascou meu caralho,
num tesão indescritível. Eu gemia também. Suspiros abalavam os
dois. Nossas respirações estavam aceleradas.Acariciei sua bunda
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redonda e arrebitada, enfiando o dedo em seu reguinho. Ela
rebolava, continuando a me chupar sem parar.

— Não pare! Que loucura! Como é gostoso! Assim! Enfia lá
dentro! — pediu ela e enfiei minha língua toda dentro de sua xana,
movendo-a, roçando as dobras internas, que se contraíam de prazer.

Pressionei o dedo em seu cu. Ela rebolou. Gemeu. Mordeu meu
pênis, enquanto eu brincava em rabo.

— Põe! Quero seu dedo lá dentro! Enfia! — pediu, gemendo.
Eu vibrei com aquele tesão, atendendo-a. Enterrei o dedo em

seu cu. Fiquei movendo e brincando. Ela estremeceu e começou a
gozar. Senti sua xoxota se contraindo de prazer. Ela continuou
chupando alucinadamente meu cacete, mascando-o, levando-me
também próximo do orgasmo. Eu continuei com a língua indo e vindo
em sua xana, fazendo-a estremecer continuamente, coordenando as
investidas com os movimentos de dedo em seu cu.

Ela ofegava, suspirava e gemia continuamente. Seu corpo não
parava de estremecer a cada espasmo de prazer. Eu deixei minha
língua escapar de sua xoxota e concentrei-me em seu grelinho. O
prazer que abalava seu corpo agora era mais intenso e prolongado.
Quando ela gozava, sugava meu caralho com tanta força que
chegava a doer.

— Não paro de gozar! Que homem! Que tesão! Que fogo!
Suas palavras roucas de tesão me tiravam a razão. Ergui-me,

pondo-a de quatro na cama. Segurei-a pelos quadris. Pincelei a
ponta do meu cacete em sua vulva procurando a entrada. Ela apoiou
a cabeça no colchão, arrebitando a bunda ao máximo. Enterrei-me
lentamente, gozando cada centímetro. Fui até o fundo e fiquei lá
dentro, apertando-a contra mim, enquanto ela gozava de novo,
contraindo sua xana ritmadamente, derretendo-se em suspiros e
gemidos.

— Goze! Goze em minha buceta agora — pediu em delírio.
Iniciei minhas bombadas ritmadas e em pouco tempo ela ia à

loucura com minhas estocadas, derretendo-se em gemidos e suspiros,
enquanto eu gozava em sua xana, enchendo-a de porra.

Sua entrega fora total, intensa, adorável, deixando-me
gratificado pelo prazer que ela me havia proporcionado.

— Eu quase me acabei de tanto gozar — disse ela e continuou
movendo o corpo, subindo e descendo.

Não parava. Continuava inquieta, ardendo de tesão, como se o
fogo que se acendera dentro dela não se apagasse tão facilmente.

— É tanto tesão! — murmurou ela, enquanto continuava
movendo os quadris para cima e para baixo, com as mãos me
alisando todo.
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Eu estremecia e apertava os peitinhos dela. Ela continuou
naqueles movimentos por um longo tempo, depois foi aumentando o
ritmo. A pica se mantinha em pé, deslizando com facilidade na buceta
lubrificada.

— Quero tirar tudo de você — disse ela com a voz trêmula de
tesão, guiando o caralho para o meio das nádegas. — Quero na
minha bunda agora! — disse ela, com a voz rouca de desejo.

Ela foi soltando o peso do corpo sobre o membro. Eu senti as
preguinhas se dilatando e a glande se comprimindo para encontrar o
caminho e seguir avançando. Ela gingava as nádegas de um lado
para outro, movendo o tronco, enquanto fazia o membro invadir seu
buraco pregueado apertado e ardente. Quando a cabeça entrou, o
resto do membro foi deslizando para dentro dela. Ela não parou.
Continuou rebolando. Eu sentia um tesão enorme, com o pênis sendo
sugado por seu cu esfomeado.

— Está gostando? — indagou.
— Oh, sim! É uma loucura!
— Venha para dentro de mim! — falou ela, movendo os quadris,

até que a pica estivesse toda enterrada em seu ânus.
— É bom demais! — ofegou.
Minhas mãos subiram pelo corpo dela, indo bolinar suas

tetinhas duras e empinadas. Ela continuou rebolando, subindo e
descendo lentamente, aumentando ritmo.

— Sinta meu cuzinho! Sinta como ele é gostoso! — sussurrou
ela, inclinada sobre mim.

Eu me arrepiei todo com aquela voz ardente em meu ouvido,
com aquela língua atrevida penetrando minha orelha. Fui
coordenando seus movimentos aos dela, entrando e saindo,
esfregando, sentindo meu ventre entrar em ebulição. Ela gemeu,
suspirando, acelerando ainda mais os movimentos. Eu jamais vira
uma mulher incendiar-se tanto com uma pica no meio da bunda.

Ela gemia e se contorcia na cama, sobre mim, os dedos
possessivos esfregando-se em meu peito, enquanto o corpo mantinha
aquele balanço erótico e alucinante. Gemidos e murmúrios
escapavam de sua garganta. A excitação aumentava
vertiginosamente. Eu queria acariciá-la por inteiro, tocando seus
peitos, alisando sua pele, massageando suas coxas.

— Sim! Isso! Não pare! Enfie com força — pediu ela, alucinada.
Eu jogava meu quadril contra a bunda dela, enfiando

profundamente o caralho, que gemeu mais forte, com o caralho
acariciando-a por dentro, enchendo-a de calor e loucura.
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— Ah, eu estou gozando! Estou gozando! Não paro de gozar! —
ficou repetindo ela, enquanto todo o seu corpo se arrepiava
continuamente, abalando-se em espasmos de prazer.

Eu acelerei ainda mais meus movimentos, sentindo próximo meu
orgasmo. A jovem se acabava em cima de mim. Eu gemi
profundamente, entrecortadamente, depois ejaculei generosamente,
inundando-a, fazendo o esperma transbordar e melecar os pelos de
meu saco.

Ela tombou para o lado, ofegando, e ficou estendida, olhando
para mim com uma expressão de satisfação e alegria no rosto corado
e feliz. Eu me debrucei, acariciando seu corpo jovem, suas formas
rijas e bem delineadas. Ela fechou os olhos e ficou sentindo o toque
sutil e suave das minhas mãos. Adormecemos saciados para acordar
uma ou duas horas depois. Fomos para o banho, onde nos excitamos.
Ela não cansava de admirar meu caralho, apertando-o,
masturbando-me.

— Fiquei com vontade de chupar seu cacete — murmurou ela,
ao meu ouvido, fazendo-me arrepiar.

— Se fizer isso, eu chuparei sua buceta — falei eu, no mesmo
tom.

— Eu adoraria isso! — murmurou ela, num fio de voz trêmula e
excitada, oferecendo sua xoxota.

Fomos para a cama e em pouco tempo ela estava entre meus
joelhos e eu, entre suas coxas, trazendo para junto de mim a sua
região peluda e perfumada. Primeiro enfiei o dedo na bucetinha, que
o sentiu resvalar pelos lábios vaginais, depois enterrar-se
profundamente. Ela gemeu, sentindo tremores abalarem seu corpo.
Seus seios ficaram sensíveis e os biquinhos, duros e enrugados. Ela
vibrou, gemendo de novo, enquanto o dedo continuava aquela
massagem especial, roçando ao mesmo tempo seu clitóris e seu ponto
G. Ela segurou meu caralho e brindou-me com movimentos de mão,
até que a glande se tornasse inflada. Eu sentia um tesão enorme,
enquanto esfregava o rosto nos pelos fartos, estendendo a língua
para lamber a pele perfumada.

Ela estremeceu e gozou por algum tempo. Segurou, então, o
cacete entre seus dedos delicados. Inclinou a cabeça. Estendeu a
língua na direção da glande descoberta e rubra. Lambeu-a. Deixou a
ponta encaixar-se entre seus lábios, enquanto eu enterrava a língua
na xana dela. Seu corpo arqueou-se como se ela tivesse levado um
choque. Ela respirou fundo e estremeceu, sentindo a língua mover-se
dentro dela. Eu apertava suas nádegas, deslizando os dedos sobre a
pele suave e aveludada, percorrendo o reguinho tentador, passando
sobre o estreito buraquinho de seu cu.
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Ansiosa, ela se contorceu toda para buscar, com os lábios
ansiosos, o caralho intumescido. Minha língua continuava dentro
dela, fazendo-a arfar e tremer continuamente. Ela abaixou a cabeça e
deixou o caralho enterrar-se em sua boca. A língua alisou-o. Ela
mamou e mascou aquela coisa grossa e quente entre seus lábios.

— Oh, que boca! Agora venha, querida! Sente-se na minha pica!
Ficamos ali, naquela brincadeira, ela gozando e eu me

controlando para não gozar. A moça escoiceou e saltou como um
touro na arena, enquanto eu a toureava, dando-lhe um prazer que,
possivelmente, ela jamais experimentara. Quando a vi no auge
novamente, guiei meu caralho até a xana dela. Ao senti-lo, ela
rebolou de tesão. Eu esfreguei o pau ali. Ela gostou e ficou brincando
de esfregar a xoxota no mastro quente e duro.

— Ah, que gostoso! Agora vem, põe seu caralho na minha
xoxota! Sinta só que gostoso! Que tesão gostoso! — murmurou ela e
foi se abaixando.

A glande foi se amoldando ao formato do orifício e entrando. A
garota suspirou quando a cabeça do pau entrou toda em sua xana.
Ficou imóvel, então, respirando forte, sentindo o tesão.

— Está bom? — indaguei.
— Estou me sentindo atordoada! — sussurrou, soltando o corpo.
— Que tesão de buceta você tem, querida — murmurei,

enlaçando-a pela cintura, subindo uma das mãos para massagear
seus seios e descendo a outra em busca de seu clitóris para masturbá-
la.

— Que gostoso! Tudo isto é demais — confessou.
A pica enterrou-se lentamente em sua buceta apertada e

ardente.
— É bom! É tão intenso! Tão forte! — murmurou ela, com voz

entrecortada.
— Fique imóvel só um pouquinho agora — pedi, beijando seu

pescoço, alisando seus seios e massageando seu clitóris.
A jovem contraiu os músculos vaginais, apertando ainda mais

meu pau. Gemeu e suspirou, depois começou a rebolar. O membro
esfregava-se em suas dobras. O calor era intenso, envolvente,
alucinante. Apoiando-se em meus joelhos, ela dobrou o corpo
ligeiramente para frente e começou a subir e a descer os quadris,
fazendo o pau entrar e sair de dentro de si. Eu enterrava tudo e ela
gemia e rebolava. Eu golpeava virilmente, atacando sua xoxota com
golpes alucinantes.

— Mais! Tudo! Quero tudo! Com força! Assim! Ah, que gostoso!
Ah, que tesão! — exclamava ela, com a voz entrecortada a cada nova
estocada.
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Ela começou a estremecer em espasmos convulsos. Remexia o
corpo, enquanto eu a fodia com gosto. Gozava mais e mais,
arrepiando-se toda. Eu vibrava também e continuei golpeando
furiosamente.

— Continue! Não pare! Estou gozando! — murmurou ela, toda
elétrica, movendo-se de um lado para outro, rebolando, jogando os
quadris contra os meus.

— Ah, que tesão! Que gostosa é sua bucetinha, meu bem! Que
tesão de xoxota você tem!

— Então me foda! Foda minha xana, gostosão, quero me
arrebentar de tanto gozar!

— Se é isso que quer, vai ter — prometi, acariciando
freneticamente os seios, beijando e mordendo seu pescoço e seus
ombros.

Uma das mãos dela se mantinha junto ao clitóris, esfregando. A
outra me apertava e beliscava de tesão. Eu imprimi maior vigor às
carícias, enquanto ela gemia e suspirava, completamente alucinada
pelo prazer.

— Vou gozar! Vou gozar! — avisei, acelerando meus
movimentos.

— Oh, sim! Goze! Goze, que eu já estou gozando há muito
tempo! Estou me derretendo! estou me desmanchando! — repetia ela.

Ela se desfazia em gozo. Eu amassava seus seios com frenesi e
volúpia, sentindo meu ventre em fogo. Ela estava entregue, quando eu
dei as últimas estocadas e, gemendo profundamente, fiz uma nova
torrente de esperma invadir a xana dela.

Ambos gozamos interminavelmente e ela dobrou o corpo,
apoiando-o em meu peito. Eu a abracei e beijei longa e
apaixonadamente. Ela ficou ofegante, saciada, entregue.

— Foi o bastante para você? — indaguei.
Ela sorriu preguiçosa e languidamente, ainda sentindo o pênis

latejar dentro de seu corpo. Sentou-se em minhas coxas, alisando-me
o ventre e o peito. Eu levantei as mãos e acariciei o ventre dela,
depois os seios rijos e empinados.

— Que homem gostoso é você! — murmurou ela. — Estou feliz
por estar aqui, com você.

— O mesmo digo eu. Você me deu prazer de verdade —
reconheci.

Ela ergueu um pouco os quadris e segurou o pênis. Esfregou a
glande contra sua vulva. Gostou e sorriu com malícia. Continuou,
olhando-me nos olhos

— Foda-me de novo! — pediu ela.
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Eu me arrepiei com a voz ardente. Ela se contorcia, os dedos
possessivos enlaçando e acariciando o cacete duro, apertando,
movendo para cima e para baixo, masturbando-me! Seus lábios
carnudos e entreabertos aproximaram-se lentamente. A língua se
estendeu, úmida e trêmula. Estremeci e apertei-a em meus braços.
Beijamo-nos voluptuosamente e começamos tudo outra vez.

Quando, finalmente, a lassidão satisfeita dominou seu corpo e
ela ficou inerte na cama, tomei seu pulso e cheirei o sangue que fluía
pausadamente em suas veias. Arreganhei a boca, fazendo luzir
minhas presas, prestes a perfurar sua pele, sugar seu sangue e
contaminá-la com o veneno da escravidão e da submissão.

— Não precisa fazer isso — alertou ela, sem abrir os olhos.
Interrompi meu ato, olhando-a surpreso. Ela abriu os olhos e

sorriu para mim. Seus lábios foram se abrindo mais e mais, expondo
presas pontiagudas e incrivelmente longas.

— Não me reconheceu, Dunkan?
— Maldição dos infernos!!! — exclamei.
Ela continuou sorrindo, olhando-me com ar divertido. Só então

reparei nos traços de seu rosto e, das sombras mais profundas e
tenebrosas de minha memória, veio-me a resposta.

— Você!!!
— Já encontrou sua predestinada? — indagou e não havia

sarcasmo em sua voz nem zombaria, apenas um leve toque de tristeza
que me surpreendeu totalmente.
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CAPÍTULO 4

Waleska Messer era a maldita que me amaldiçoara havia mais
de um século. A ela devia minha vida de sombras e degradação. Foi
inusitado reencontrá-la.

— Estamos competindo mo mesmo território de caça — disse ela
e percebi um leve acento de reprovação em sua voz melodiosa. — Há
alguns dias, tive o desprazer de tentar sugar uma de suas escravas.
Isso me deixou muito... Muito frustrada, sabia?

— O território é vasto, suficiente para os dois. Prefiro mulheres,
apenas mulheres. Isso restringe minha atuação. Por que não pode
ficar com todos os homens para você?

— Quando tiver a minha idade, descobrirá que é preciso variar
ou a monotonia vai angustiá-lo ainda mais. Há muitos gêneros e
opções sexuais a disposição. Nunca experimentou transar com um
homem? Garanto que será uma experiência inesquecível — disse ela,
rolando pela cama e rindo divertida com minha expressão.

— Acho que ainda sou muito jovem para pensar nisso —
respondi, esperando pela reação dela.

Ela parou de rir e se ajoelhou na cama, olhando-me
desafiadoramente.

— Há tantas cidades grandes neste país e no mundo, por que
deveríamos brigar por esta?

Seu tom era claramente ameaçador.
— Não espero que cheguemos a tanto. Podemos fazer uma dupla

e compartilharmos as presas. Há muitas opções entre os adeptos da
troca de casais — devolvi, com certo sarcasmo.

Ela balançou a cabeça de um lado para o outro.
— Acho que não entendeu, Dunkan. Não estou negociando.

Cheguei aqui primeiro, o território é meu. Pense nisso com carinho.
Posso transformar o inferno de sua vida na sua perdição final —
finalizou ela, agressivamente, levantando-se e começando a recolher
suas roupas. — E, por favor, nada de mais cadáveres mutilados em
minha cidade — finalizou ela, antes de sair.

* * *
Uma das coisas que mais me incomodam é a noção do perigo.

Minha vida secreta é um fardo que carrego a contragosto e o inferno
se abate sobre mim quando me sinto acuado. O encontro com
Waleska foi desagradável em seu epílogo e despertou uma raiva
incontrolável em mim, aguçando meus instintos mais bestiais. Eu
tinha que provar a ela que sua ameaça em nada me afetara. Só havia
uma forma de lhe mandar um recado curto e grosso.
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Naquela mesma noite, apanhei uma garota numa esquina
qualquer e levei-a para um motel. Era mais uma prostituta, embora
fosse a mais bonita que pude encontrar em meio a tantas outras.
Quando entramos no quarto, procurei deixá-la à vontade, enquanto
ia fechar as cortinas e diminuir as luzes. Quando voltei, ela estava
deitada na cama, o corpo escultural e tentador repousado numa
posição lânguida e provocante, mas extremamente forçada e
impessoal, típico de uma profissional. Poderia enganar um matuto
incauto ou um executivo mais afoito, mas não a mim.

Vestia apenas a calcinha. Seus seios perfeitos arfavam
suavemente. O ventre exibia uma penugem suave, que descia até se
transformar numa sombra escura. Alonguei meu olhar pelas coxas
entreabertas. Apesar de meu objetivo final, senti um tesão enorme
olhando a rachinha delineada no tecido finíssimo. Meu caralho
começou a endurecer. De qualquer forma, ela era uma mulher bela e
convidativa naquela posição e meus instintos jamais poderiam
ignorar isso.

Inclinei-me e minha respiração passeou pelo corpo dela,
descendo dos cabelos para os seios e dali para o ventre. Sentei-me na
cama, observando-a. Ela notou o volume em minha calça. Sorriu.
Pousei uma das mãos entre os seios dela e fiquei alisando um e outro,
beliscando os biquinhos, que rapidamente enrijeceram-se.

— Tem um corpo fantástico! — comentei.
— Que gentil! — murmurou ela, toda sedutora.
— Tem um corpo lindo, tentador, fantástico, desejável, tesudo!

Quero beijá-lo, tocá-lo, fodê-lo, tudo que o meu desejo e a minha
paixão determinarem!

— Que tesão de homem impetuoso! Eu adoraria se fizesse tudo
isso comigo — disse, estendendo a mão e pousando-a em meu peito.

Tirou minha camisa com gestos sedutores. Em seguida deslizou
a mão para baixo lentamente. Suas unhas arranharam meus pelos,
descendo para o ventre. O olhar dela tornou-se brilhante. Fechei os
olhos e esperei que ela pressionasse meu pênis, agarrando-o e
apertando-o com volúpia.

— Que coisa mais dura e gostosa! — falou ela, os dedos
apertando o membro grosso e longo.

— É todo para você — disse eu, sentindo aqueles dedos
movendo-se ao redor de meu cacete.

— Acho que vou aproveitar — falou ela, arrastando-se sobre a
cama e empurrando-me para fora.

Sentou-se na beira e terminou de me despir lentamente, beijando
minha pele. Quando me teve nu, deitou-me na cama e enroscou seu
corpo ao meu, deitando-se sobre mim. Segurou meu rosto com as
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duas mãos e começou a me beijar. Eu senti sua respiração ardente
contra minha pele, o contato dos seios dela contra meu peito, as
coxas macias esfregando-se nas minhas.

Os movimentos do corpo dela e seu fogo incendiaram-me,
contagiando-me na mesma luxúria que dominava o corpo dela. Era
mesmo uma profissional, sabia tudo de sexo.

Abracei-a, apertando-a contra mim, gozando o contato
provocante dos seios dela, enquanto minhas mãos desciam pelas
costas até as nádegas roliças e arrebitadas.

— Você está me dando um tesão incontrolável, sabia? —
murmurou ela, com a voz rouca pelo desejo.

Eu sorri, extasiado, buscando os lábios úmidos e entreabertos
para beijá-los sofregamente, enfiando minha língua na boca ardente,
que a sugou com voracidade. Ela esfregou provocantemente seu
ventre no meu pênis. Eu ofeguei de tesão, sentindo a pressão e os
movimentos dela.

— Que gostosa você é! — murmurei, as mãos passeando pelas
curvas sinuosas, sem saber mais quem era a caça e quem era o
caçador.

— Oh, querido, também estou adorando isso! — sussurrou ela.
Ela me beijou o pescoço e a orelha. Suas coxas se fecharam,

prendendo o meu pinto, que ficou roçando sua pele macia e sensível.
— Tesão! — murmurei, girando o corpo e pondo-a debaixo de

mim para admirar o formato perfeito de seus seios, as auréolas
escuras que circundavam os biquinhos enrugados de paixão.

Minha mão desceu pelo ventre achatado e foi introduzir-se pela
calcinha, roçando seus pelos, buscando a buceta molhada e estreita
para uma carícia mais íntima. Ela arqueou o corpo, quando meu
dedo roçou seu clitóris e foi tatear a abertura lubrificada de sua
xana. O perfume adocicado e penetrante dominou o quarto,
aguçando meu desejo dele. Empurrei a calcinha, removendo a
delicada peça. Olhei, então, seu corpo trêmulo e arrepiado. Segurei-a
pelos tornozelos e comecei a afastá-los lentamente, com os olhos
fixos na vulva dela. A xoxota orvalhada foi se abrindo
gradativamente diante dos meus olhos excitados.

— É tão linda a sua bucetinha! — murmurei, rouco e trêmulo.
Desci os olhos para a tentadora fenda, onde gotas de néctar

rebrilhavam. Inclinei-me, inapelavelmente atraído por ela. O perfume
era um convite irrecusável. Minha língua estendeu-se. Avancei a
boca sofregamente e suguei, num beijo eletrizado, o botãozinho
delicado do clitóris.

— Oh, querido, que delícia! — gemeu ela, arqueando o corpo.



78

Eu enterrei a língua na xoxota dela, tateando a procura do
ponto G. Quando o encontrei, a carícia foi intensa e prolongada,
pondo-a frenética e extasiada. Ela ficou gozando, gemendo e
suspirando, com o corpo percorrido por tremores incontroláveis.

— Deixe-me chupá-lo também — pediu ela, num fio de voz.
Girei o corpo e segurei-a pelas coxas. Voltei a lamber e chupar

a xoxota molhada, enquanto sua boca ardente buscava meu cacete
para um beijo cheio de tesão e desejo. Um arrepio intenso percorreu
meu corpo. A língua dela se estendeu, penetrando entre a glande e o
prepúcio, girando e alucinando-me. Eu estremeci de prazer, sentindo
correntes elétricas percorrendo meu corpo. A boca sugou o caralho
para o seu interior. A sucção e os movimentos de sua língua
entonteceram-me. Eu me agarrei às coxas dela, sugando com
redobrado ardor sua buceta, lambendo o clitóris, mordiscando-o,
massageando o ponto G com insistência, fazendo-a ofegar e se
contorcer na cama.

Minhas mãos escorregavam pelas pernas dela, numa carícia
longa e vibrante. Ela gemia. Sua respiração entrecortada revelava
toda a paixão que explodia em seu corpo, fazendo-a retribuir,
sugando avidamente. Nossos corpos se esfregavam numa dança
louca.

— Vou chupá-lo até fazê-lo gozar — prometeu ela, mascando o
cacete em sua boca gulosa.

— Sim, quero gozar em sua boca — concordei, com um
estremecimento de prazer.

Ela gemeu. Eu redobrei os beijos e chupadas na sua xana. Ela
continuou gozando incessantemente, interminavelmente, com seu
corpo tomado por contrações e espasmos. Enquanto ela me chupava,
eu movia os quadris ritmadamente, fodendo sua boca devoradora.
Pouco a pouco meus movimentos foram se tornando frenéticos.
Minha boca não descolava da xoxota dela, que se contorcia de
prazer, gozando seguidamente e chupando meu caralho.

Eu gemi roucamente, retesando o corpo abalado por espasmos,
prestes a gozar. Ela se moveu sobre mim e começou a esfregar a
glande em sua vulva. Depois se acomodou melhor, pondo a cabeça de
meu pau em sua vulva.

— Oh, isto é tão bom! — murmurou ela, deixando que a glande
intumescida avançasse lentamente, penetrando sua xoxota, enchendo-
a de calor e tesão.

Ela foi soltando lentamente o corpo, fazendo o caralho roçar
suas pregas, entrando, deslizando suave e firmemente até o fundo de
sua xoxota.
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Quando o teve todo dentro de si, ofegou, alucinada, e contraiu
os músculos com força. Depois começou a mover o corpo para cima e
para baixo. Coordenei meus movimentos com os dela, enquanto a
abraçava, fodendo-a gostosamente, fazendo-a saltar sobre meu
corpo, tal a potência e o frenesi de meus golpes.

— Agora! Agora! Agora! — fiquei repetindo, enquanto seu
corpo começava a se agitar convulsamente.

— Sim! Vem! Vem, amor! Vem! — disse ela, ofegante,
alucinada, saltando sobre mim, fazendo meu pinto inflar-se ainda
mais, antes que eu começasse a ejacular.

Ondas de prazer tomaram seu corpo de assalto e ela ficou
inclinada sobre mim, beijando-me freneticamente, enquanto eu
continuava meus movimentos, fazendo-a gozar até o fim.

* * *
Fiquei imaginando que seria uma pena dar fim a uma fêmea tão

habilidosa, mas ela tivera o azar de estar no lugar errado, na hora
errada. Eu precisava mandar um recado para Waleska e jamais
hesitaria.

— É uma garota e tanto — disse-lhe eu, com certa pena,
acariciando o corpo nu que tremia de excitação. — Você tem um
corpo lindíssimo! Deixe-me vê-la peladinha!

Ela fechou os olhos. Acendi o abajur. Fiquei olhando-a com
tesão. Seus cabelos estavam espalhados sobre o travesseiro,
emoldurando seu rosto lindo e provocante. Admirei seu corpo, de
curvas acentuadas, seios rijos e proporcionais, com biquinhos
salientes e enrugados. Podia sentir o bater de seu coração, o mesmo
que em breve eu arrancaria para livrá-la da mais abominável das
maldições.

— Você é mesmo linda! — exclamei, num sussurro, pousando a
cabeça entre os seios dela, ouvindo deliciado o bater compassado de
seu coração, aspirando o sutil aroma do sangue bombeado ali..

Minha mão desceu para tocar-lhe o ventre macio. Ela se moveu,
perturbada com meu hálito quente sobre seus seios e com a mão que
descia pelo seu corpo. Ela entreabriu naturalmente as pernas e o
perfume de sua buceta chegou às minhas narinas, excitando meus
instintos. Eu movi a cabeça e meu hálito no pescoço dela a fez
arrepiar-se de novo. A mão que acariciava o ventre insinuou-se
lentamente na direção da xoxota.

— Estou achando um tesão trepar com você. Pena que não
possa durar para sempre — disse eu, alisando-a.

— Estarei disponível sempre que desejar — afirmou ela,
inocentemente, mal podendo imaginar seu destino final.
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Lambi um dos mamilos, que se eriçou todo. Ela ofegou. Eu
encontrava um prazer adicional em perceber a quase imperceptível
mudança no compasso das batidas de seu coração.

Toquei-lhe a xoxota, que continuava molhada e ela gemeu e
suspirou entrecortado. Busquei o ponto G e ela gozou quase que
imediatamente.

— Gostou? — indaguei.
— Sim! É atordoante!
— Tesão! — murmurei, emocionado, mordiscando o biquinho

dos seios dela, enquanto meu dedo percorria a bucetinha lambuzada,
brindando-a com mais delícias.

— Beije-me! — pediu ela, lânguida e oferecida.
Ela estendeu a língua por entre os lábios entreabertos. Eu a

beijei, enroscando minha língua na dela, sentindo sua saliva doce e
perfumada. Deitei-me sobre ela, beijando-a demoradamente,
devassando sua boca de maneira provocante e voraz. Depois, meus
lábios desceram pelo corpo, roçando seus pelos suaves. Ela se
contorceu toda na cama, apertando as pernas num movimento
instintivo.

— Abre! Quero ver sua bucetinha — murmurei, rouco de tesão.
As pernas se afastaram. Eu rocei a língua, lambendo

apaixonadamente. Ela gemeu e suspirou com o corpo todo abalado.
— É demais! Você é muito gostoso! — disse, apertando-me

contra si e esfregando-se em mim.
Meus lábios escorregaram pela parte interna das coxas dela,

atraídos inapelavelmente pelo perfume e pelo sabor que eu já
conhecia. Concentrei minha atenção ali. Arrepios incontroláveis
percorriam-lhe o corpo, que se contorcia todo. Minhas mãos se
estenderam até os seios, massageando-os. Eu continuei, com a língua
na fenda tentadora, toda úmida e convidativa.

— Oh, como é gostoso! — gemeu ela de novo, quando minha
língua avançou resolutamente.

Ela foi à loucura. Eu chupei com luxúria sua buceta, tocando
seu clitóris, massageando-o e pressionando-o, alternando carícias
entre ele e o ponto G. Ela girou o corpo sobre a cama, até que meu
caralho ficou ao alcance de sua boca.

— É tão gostoso! — disse, ofegante.
Ereto e orgulho, meu membro se exibia para ela.
— Quero trepar outra vez com você! — disse ela.
— Eu não quero outra coisa também — respondi.
Ela se ergueu, então, ficando de pé sobre a cama, com as pernas

uma de cada lado do meu corpo. Ficou exibindo sua buceta, olhando
meu caralho que ameaçava explodir de tanto tesão. Gotas brilhantes
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de néctar pontilhavam os lábios rosados de sua vagina. O cuzinho
apertado se mostrava todo, quando ela rebolava os quadris. Os seios
rijos mal se moviam, de tão firmes.

— Quero foder assim! Eu cuido de tudo agora! — disse ela, no
auge da excitação.

Estremeci quando ela rebolou e começou a abaixar os quadris,
flexionando os joelhos até esfregar a xoxota no meu rosto. Estendi a
língua. Ela foi abaixando mais, até que a sua bucetinha fosse
penetrada novamente. Lambi e enfiei a língua com prazer redobrado
na xoxota gotejante e ela estremecia e gemia de prazer. Dali em
diante foi puro frenesi. Ela murmurava e gozava com as coxas
estremecendo continuamente, enquanto eu a fodia com a língua. Meu
caralho latejava e em breve iria explodir de tesão dentro dela, no
clímax do prazer.

Ela deixou o corpo cair sobre o meu em um movimento
inesperado e minha pica foi fundo dentro ela. Puxei-a para um
abraço desesperado e, enquanto ela gozava e eu ejaculava, cravei
minhas presas em seu pescoço e drenei seu sangue. Quando terminei,
ela estava imóvel e meu caralho ainda pulsava dentro dela, expelindo
as últimas gotas de porra.

Num movimento violento, enfiei minha mão em seu peito e
retirei-lhe o coração, apertando-o entre meus dedos, fazendo
escorrer as poucas gotas de sangue que ainda restavam nele. Depois,
com a mesma violência, segurei-lhe o pescoço com as duas mãos e
arranquei-o, erguendo sua cabeça diante de mim. Seus olhos opacos
não espelhavam nenhuma emoção, mas um pálido sorriso de
satisfação ainda crispava seus lábios.

Depositei sua cabeça ao lado do corpo, até com certa gentileza.
Acariciei seus cabelos. Fora uma pena mesmo. Em outro momento,
com certeza eu voltaria a usufruir daquele corpo, incluindo-a entre
uma das preferidas entre minhas escravas sexuais.

Tomei um banho antes de sair. Não deixaria pista alguma.
Apenas teria que esperar, agora, a fúria de Waleska.

Para isso, eu precisava estar preparado. Imaginei que Waleska
poderia engendrar um ataque, formando um exército de novos
vampiros ou de escravos. Eu precisava fazer o mesmo, pois não sabia
o quanto ela poderia estar adiantada nisso, já que estava na cidade
havia mais tempo. Além disso, precisava ter cuidado com novos
encontros, pois ela poderia preparar-me alguma armadilha,
atraindo-me para seu covil. Verificava com cuidado todo e qualquer
convite, tomando todas as precauções necessárias para evitar algum
imprevisto.

Tudo permaneceu calmo, no entanto.



82

CAPÍTULO 5

Jane não tirava os olhos das fotos sobre a escrivaninha. Uma
expressão contrariada vincava sua testa. A jovem assassinada repetia o
mesmo padrão da anterior e fora morta pelo mesmo assassino. Duas
prostitutas mortas da mesma forma, pelo mesmo maníaco, acabaria
chamando a atenção da imprensa e isso não era nada bom. Quantas mais se
seguiriam, antes que pudesse parar aquele maldito? Precisava estar um
passo além, agora, antecipar-se, descobrir onde e como ele atacaria
novamente. Se aquilo não parasse, em breve teria toda a cidade sobre o
departamento, cobrando resultados. Contrariando Edy, acreditava que a
publicidade era a última coisa de que precisava para lidar com aquilo.

A realidade, porém, é que precisava fazer alguma coisa urgentemente.
Pensou por instantes. Apanhou o telefone e fez uma ligação. Sabia
exatamente o que precisava fazer.

* * *
Eu precisava ser cuidadoso, mas tinha de fortalecer meu

exército. Assim, restringi meus novos contatos às indicações de
Alexia, minha primeira escrava. Apenas aceitava os encontros
indicados por ela. Era a minha garantia para evitar toda e qualquer
surpresa. Assim, foi com tranquilidade que fui ao encontro de uma
nova futura. Para minha surpresa, foi uma bela mulher de meia
idade, muito bem cuidada, que me recebeu à porta.

— Entre! — convidou-me ela. — Deve me desculpar, estou um
pouco nervosa. É a primeira vez que faço isso — disse ela, fazendo-
me um sinal para que a seguisse.

Tinha um corpo modelado e uma bundinha delicada, indicando
o quão vaidosa era ela. Eu a seguia pela sala e, de repente, ela
parou. Não tive como não tropeçar nela e quase me desequilibrar.
Segurei-a por trás. Ela suspirou e esfregou o corpo em mim. Na hora
meu caralho ficou de pé e eu o esfreguei em sua bunda, enquanto
bolinava seus seios. Ela deu a entender que aquele era o jogo. Desci
a mão até sua vagina. Massageei. Ela mulher estremeceu, rebolando,
gostando da brincadeira.

— Está carente? Quer brincar com um caralho de verdade,
enterrado em sua buceta? — indaguei, com a boca em seu ouvido.

Vi que ela se arrepiou inteirinha, ofegando e remexendo-se
inquietamente.

— Como quer fazer? — indaguei.
— Venha comigo — convidou-me ela, tomando-me pela mão e

levando-me para o quarto.
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Despimo-nos rapidamente. Eu me sentei na cama, com o mastro
levantado e endurecido. Ela se aproximou e se sentou em meu colo.
Tinha uma camisinha na mão e instalou-a em meu caralho,
posicionando-o depois à entrada de sua xana.

— Precisamos nos cuidar hoje em dia — disse ela e sorri.
Aquela deveria ser a última de suas preocupações. Ela encaixou

a pica em sua buceta, suspirando ansiosamente.
— Será que entra? — indagou, movendo os quadris.
— Entra! — afirmei. — Vamos fazê-lo entrar.
Ela foi movendo o corpo, dando ligeiros golpes com os quadris,

fazendo o cacete ir entrando um pouco mais a cada movimento. Ela
suspirou e estremeceu, quando a cabeça do pau entrou em sua xana.
Ela ficou imóvel, então, respirando forte, sentindo o tesão.

— Está gostando? — indaguei.
— Estou adorando! — sussurrou, soltando o peso do corpo.
— Que tesão de xoxota você tem, querida — murmurei,

enlaçando-a pela cintura, subindo uma das mãos para massagear
seus seios, surpreso por senti-la tão apertada, apesar da idade.

— Que gostoso! — confessou, relaxando o corpo.
Minha pica se enterrou lentamente em seu buraquinho ardente.
— É bom! — surpreendeu-se a mulher. — É tão intenso! Tão

forte!
— Fique imóvel só um pouquinho agora — pedi-lhe, beijando

seu pescoço, alisando seus seios e lambendo seus ombros.
Ela contraía os músculos vaginais, apertando ainda mais meu

pau. Gemeu e suspirou. Começou a rebolar. Meu membro esfregava-
se em suas dobras. O calor era intenso, envolvente, alucinante. A
sensação contagiou-a. Apoiando-se em meu peito, a mulher começou
a subir e a descer o corpo, fazendo meu pau entrar e sair. Eu
enterrava tudo, até meus pelos colarem-se a sua bunda. Ela gemia e
rebolava. Eu golpeava virilmente, atacando seu buceta com golpes
alucinantes.

— Mais! Tudo! Quero tudo! Com força! Assim! Ah, que gostoso!
Ah, que tesão! — exclamava, com voz entrecortada a cada estocada.

Começou a estremecer, em espasmos. Seus gemidos ecoavam
pelas paredes do quarto, cada vez mais alto e mais deslumbrados.
Ela remexia a bunda, enquanto eu a fodia com gosto, sentindo meu
pau esfolar-se em seu buraquinho. Ela gozava mais e mais,
crispando-se toda.

Continuei golpeando. Ela se desfazia em gozo. Eu amassava
seus seios com frenesi e volúpia, sentindo meu ventre arder em fogo.
Ela estava entregue, quando gozamos juntos.

* * *
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Ela gostou de mim. Acho que pensou ter encontrado em mim o
parceiro certo, aquele cuja química se casou logo de início com a
sua.

— Tenho que recuperar o tempo que perdi — dizia ela, enquanto
me sugava e me masturbava, fazendo meu cacete se levantar para
nova trepada.

Fizemos mil e uma coisas naquela noite, trepando em todos os
cômodos da casa.

— Jamais vou me cansar de você — disse ela.
— Eu tenho que ir — percebendo que em breve amanheceria.
— Então me faça um último favor — pediu ela, segurando meu

pênis com as duas mãos e apertando-o com um frêmito de tesão.
— E qual seria ele? — indaguei, já que havíamos feito de tudo.
— Quero que trepe com outra mulher para eu ver!
Fiquei surpreso. Aquilo era a última coisa que eu esperaria que

ela me pedisse. Hesitei. Em menos de duas horas o sol surgiria. Era
um risco calculado. O pedido, no entanto, era uma excelente
oportunidade de variar. O melhor é que eu poderia ter mais duas
escravas ao invés de uma. Não podia deixar de aproveitar a
oportunidade.

Ainda pensava, quando ela saiu e retornou em seguida, trazendo
alguém pela mão. Era uma jovem de uns vinte anos no máximo. Tinha
um rosto bonito, muito expressivo e um corpo irretocável, de cintura
fina, seios grandes, quadris proporcionais, com uma bunda que se
destacava na saia apertada que usava.

— Trepe com a ela — disse-me a mulher. — Quero ficar
olhando.

— Tem certeza?
— Sim, faça isso.
— Sim, claro, se isso a agrada.
— Sim, isso vai me agradar muito.
Fiquei excitadíssimo com a ideia de trepar com aquela

jovem,olhando-a jovem, medindo-a, enquanto ela fazia o mesmo. Sua
expressão era excitada e eu imaginei que, todo o tempo, de alguma
forma, ela deveria ter estado nos espionando.

— Venha até a aqui — pedi-lhe.
A jovem se aproximou, olhando-me com tesão e desejo.
— O que quer? — perguntou ela, parando ao meu lado.
Aspirei o cheiro de seu corpo. Senti o cheiro de sua buceta e tive

a certeza de que já estava úmida.
— Está sem calcinha e com a buceta molhada — afirmei eu.
Ela sorriu maliciosamente e estremeceu.
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— Você está de pau duro — devolveu, com a voz trêmula e
ansiosa.

Levei minha mão até a perna dela. Era lisa, acetinada.
Arrepiou-se. Subi lentamente, entrando pelo meio das coxas. Subi. A
garota ficou em suspense. Toquei sua xoxota e ela ofegou,
encolhendo-se de tesão. Comecei a esfregar sua vulva, procurando o
botãozinho endurecido de seu clitóris. Em troca ela estendeu a mão
para encontrar o que procurava. Seus dedos me enlaçaram com
extrema volúpia. Ela suspirou deslumbrada. Minha mão continuou
alisando sua vulva, fazendo-a estremecer e abalar-se constantemente.

Ela ofegou. Era jovem, voluptuosa e excitante, com seios bem
delineados sob a blusa, cabelos compridos e ondulados, olhos azuis
bem claros e uma boca enorme e carnuda, que me fez imaginá-la
mamando meu caralho. As coxas provocantes se exibiram, quando
ela recuou e se sentou na cama. Naquele momento, eu só tinha olhos
para ela. A outra estava à distância, observando e se masturbando.

— Gosta de uma trepadinha de vez em quando, não? —
indaguei, provocando a garota.

— Sim, gosto de um caralho grosso e gostoso em minha xana.
O caralho estava em riste. Segurei-o, apontando-o para ela. Ela

ficou olhando para ele com olhos brilhantes, cheia de excitação.
— Quer? — indaguei.
— Quero.
— Então tire a roupa!
Ela se levantou e me agarrou com força. Deu-me um beijo

chupado, voluptuoso, enquanto se esfregava em mim. O cheiro de sua
xana era intenso. Seu hálito era agradável. Sua pele era macia,
aveludada e morna. Seu sangue jovem pulsava morno e intenso.
Correspondi ao beijo e meu cacete latejou de encontro ao corpo dela.
Ela suspirou, emocionada, descendo a mão pelo meu corpo e indo
pousá-la em minha pica. Apertou-a com volúpia, enfiando a língua
em minha boca.

Ofegou, com o corpo todo arrepiado, quando subi a mão por
debaixo da saia dela e toquei sua xoxota umedecida. Esfreguei o
clitóris e garota bambeou as pernas, estremecendo.

— Você é muito gostoso, sabia? — murmurou ela, enfiando a
língua em meu ouvido e me fazendo arrepiar.

— Ainda não viu nada, tesão! — respondi, beijando seu pescoço,
descendo até as tetas voluptuosas, onde enfiei a língua, através da
abertura na blusa.

Senti sua pele arrepiada.
— Ah, que tesão! — murmurou ela.
— Tira a roupa e deita ali, querida — falei-lhe.
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A dona da casa, que queria apenas assistir, acabou não
resistindo. Quando a jovem se estendeu na cama, a minha espera, a
outra, esfregando a xana, foi se aproximando, atraída pela cena, com
uma expressão de volúpia e tesão inconfundível no rosto. A jovem
estava nua, estendida na cama. Tinha um corpo escultural, seios
redondos e empinados, barriga lisa, achatada, coberto de uma
penugem delicada e deliciosa. Uma bucetinha rodeada de pelos
graciosos e adoráveis completava a beleza tesuda e ela me olhava
com uma expressão de luxúria no rosto.

— Vamos brincar os três? — indagou a dona da casa,
agarrando-me por trás e esfregando seus seios em minhas costas,
enquanto as mãos iam se juntar envolvendo meu caralho.

— Você não queria apenas assistir? — retruquei.
— Não aguentei. Isso vai estar bom demais — explicou ela,

deitando-se ao lado da outra.
Aquela era a minha noite de sorte, vivendo uma aventura

fantástica. Perdi a noção do tempo e pouco me importava se o sol
chegasse e me mantivesse confinado naquele quarto por um dia
inteiro. Haveria muito a ser feito com aquelas duas mulheres
excitadas e gostosas. Ali estavam elas, a minha disposição, duas
mulheres tesudas, com corpos perfeitos, cheios de formas e contornos
bem talhados, formando uma dupla capaz de encher os olhos de
qualquer homem.

— Então vamos começar. Por que vocês duas não se aquecem
primeiro? Agora quero olhar as duas em ação.

— Não seja por isso — disse a dona da casa e começou a beijar
a mais jovem por todo o corpo.

A outra ficou imediatamente arrepiada. Eu fiquei me
masturbando e olhando-as, esperando o melhor momento de
participar daquela brincadeira a três. A jovem aceitava as carícias
da outra como se nunca tivesse feito outra coisa na vida. Ofegava,
remexendo-se, apertando os seios, enfiando a mão entre as coxas da
outra, esfregando-a.

— Vamos, brinque comigo também — pediu a coroa.
A jovem encaixou seu corpo sobre o da mais velha, com uma das

pernas roçando-lhe a buceta. As duas continuaram se esfregando
com lassidão, sem pressa. A jovem mantinha a bunda arrebitada. Ali,
parado ao lado da cama, com o caralho duro na mão, eu continha
meu desejo de enrabar aquele cuzinho. A jovem continuou por cima,
beijando-a e alisando-a, com a perna encaixada entre as coxas da
outra.

Aproximei-me um pouco mais e acariciei a bunda gostosa, que
rebolou para mim. Deslizei um dedo pelo reguinho tentador,
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buscando o orifício pregueado de seu |ânus. Enterrei meu dedo nele,
após brincar um pouco. Ela ofegou.

Após uma sessão inicial de carícias, a jovem continuou beijando
a pele arrepiada da dona da casa, buscando suas tetas sem pressa,
lambendo e mordiscando, enquanto tocava-lhe sutilmente a xoxota,
iniciando carícias sensíveis e eletrizantes.

A jovem olhou para mim, fazendo-me um gesto, convidando-me
a participar da brincadeira. Subi na cama. Pousei uma das mãos no
seio da jovem e fiquei acariciando vagarosamente. Arrepiei. Era uma
tetinha durinha, com o bico saliente, todo enrugado de tesão.

Fiz o mesmo com minha outra mão, no outro seio. Ela ergueu o
corpo, ao mesmo tempo em que empurrava minha cabeça na direção
do rosto da dona da casa. Meus lábios substituíram os dela e eu a
fiquei beijando e ela contorcia toda cheia de tesão.

— Está gostoso, titia? — indagou a mulher jovem.
— É tão excitante! — murmurou a outra, empolgada com a

carícia.
Ajoelhado junto dela fui espalhando beijos em seu pescoço,

enquanto brincava com suas tetinhas rijas. Eu sentia o sabor de sua
pele em minha boca, enquanto lá de baixo, sutilmente, vinha o
perfume penetrante e convidativo de sua buceta umedecida. A jovem
agarrou-me por trás. Seus seios esfregaram-se em minhas costas.
Suas coxas ficaram ao redor de meus quadris, prendendo-me. Ela
começou a se esfregar em mim. Sua buceta molhada e lubrificada
roçava minha bunda e eu sentia sua umidade molhar a minha pele,
provocando-me arrepios de tesão.

Deixei uma das mãos nos seios da coroa e deslizei a outra mão
pelo ventre dela, passando pelo triângulo peludo e indo tocar sua
buceta. Ela gemeu e suspirou, arqueando o corpo.

— Ah, que tesão! Continue! Não pare! — disse ela, remexendo-
se.

— Eu também quero — pediu a jovem atrás de mim, enlaçando-
me pela cintura, agarrando meu caralho com as duas mãos,
apertando-o e fazendo-me estremecer de tesão.

Eu fiquei deliciosamente entre a jovem e a coroa, que ofegou
mais alto, quando senti toda a umidade de sua xoxotinha, esfregando
ali um dedo, deslizando-o para cima e para baixo, percorrendo toda
vulva, detendo-me no clitóris e brincando com ele. Continuei
beijando-a, alisando seus seios e acariciando sua xoxota. A jovem se
esfregava em mim, masturbando-me. A dona da casa estava cada vez
mais excitada. Gemia baixinho. Sua pele estava toda arrepiada. A
jovem ofegava em meu pescoço, arrepiando-me e excitando-me. Meu
dedo começou a esfregar mais rapidamente a xoxota da dona da
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casa, entrando no buraco lubrificado, tocando seu ponto G e fazendo-
a dar saltos de prazer na cama.

— Oh, você é demais! — rouquejava, com o corpo sensibilizado.
— Está gostando? Vou chupar sua xana, você quer?
— Oh, sim, chupe! Adoro isso! Vem! Enfia sua língua! Lamba!

Chupe! — pediu ela, contagiada pela empolgação.
— Deixe-me fazer isso — pediu a jovem.
Antes que eu pudesse fazer o contrário, ela se ajoelhou entre as

pernas da outra, afastando-lhe as coxas e instalando-se ali. Sua
língua se estendeu, tocou embaixo da vulva da dona da coroa e foi
subindo lentamente, até o clitóris, onde lambeu avidamente. Retornou
lá embaixo e começou de novo, enquanto as mãos subiam pelas coxas
da coroa, indo até os seios, apertando-os com volúpia, beliscando os
biquinhos eriçados.

— Está bom assim? — indagou a jovem.
— Sim! Sim! Não pare! — pediu a outra, contorcendo-se de

tesão.
A jovem recuou e eu fui ocupar seu posto. Lambi com gosto e

tesão a xoxota exposta, introduzindo a ponta da língua no
buraquinho perfumado, girando e enfiando. Ela delirou. A jovem
aprovou. A empolgação da coroa aumentou. A jovem estava deitada
sobre mim, esfregando-se, enquanto eu punha sua titia fora de si de
tanto tesão.

— Oh, querido! Estou começando a gozar! Que tesão! Mais!
Não pare! — suplicava, fora de si!

— Está gostoso, titia? — perguntou a jovem.
— Sim! Está ótimo!— Quer que continue com a língua ou

prefere outra coisa? — indaguei.
— Seu caralho! Seu caralho duro, grosso e longo, gostoso, que

me leve ao paraíso!
— Mas não agora, querida. Já teve muito dele — disse eu,

erguendo-me e fazendo a jovem se deitar.
Ela sorriu de tesão e foi logo abrindo as pernas.
— Agora eu quero experimentar uma buceta nova —

acrescentei, segurando meu caralho e pincelando a entrada
lubrificada da bucetinha estreita da jovem, que vibrava de tesão.

— Então eu ajudo — falou a dona da casa, abrindo, com as
mãos, os lábios rosados da xana da outra, depois de ter posto uma
camisinha no meu cacete.

Tive a visão total da bucetinha onde meu caralho entraria.
Encostei ali a ponta do cacete. A princípio parecia que não entraria.
A jovem me prendeu com as pernas e foi me puxando para junto dela.

— Está entrando — disse a coroa. — O que sente, querida?
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— Está gostoso! Muito gostoso! — disse a jovem, enquanto eu
enterrava minha piroca na sua bucetinha estreita e bem lubrificada.

Sua expressão deslumbrada cedeu lugar ao prazer mais intenso.
Comecei minhas bombadas vigorosas e ritmadas. Enfiei uma das
mãos entre as coxas da coroa, buscando seu grelinho, subindo para
seus seios, descendo para encontrar seu ponto G, distribuindo
carícias de todas as formas.

— Adoro isso! Adoro você! Está me fazendo derreter! —
confessou.

Eu sentia em minha mão os biquinhos de seus seios e ela parecia
gozar só com aquela carícia. Continuei bombeando minha pica na
xoxota estreita da jovem, que se desfazia em gemidos e suspiros. Para
completar, enterrei o dedo na xana da coroa, movendo-o no mesmo
ritmo com que fodia a garota. Em pouco tempo fomos à loucura.

— Que tal um banho juntos agora? —propôs a dona da casa e
achei, a princípio, uma excelente ideia.

Olhei, porém, na direção da janela. Dei conta que em breve
amanheceria. Eu precisava ir embora.

— Que tal deixarmos isso para outro dia? — propus, enquanto
tratava de reunir minhas roupas, espalhadas pelo aposento.

As duas mulheres trocaram olhares. A jovem foi até a porta e
trancou-a. A dona da casa foi até a janela e afastou as cortinas. Por
um momento fiquei estático, sem entender. No momento seguinte, as
duas escancararam suas bocas e as presas se revelaram. Eu caíra
numa armadilha. Como pudera me deixar enganar daquela forma?
Eram duas vampiras, com certeza membros do exército de Waleska.

— Maldição dos infernos! — urrei, liberando toda a minha ira
bestial.
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CAPÍTULO 6

Assim que chegara a Nova Iorque, eu havia comprado um velho
casarão histórico em Staten Island, em uma colina de frente para a
Lower Bay e tencionava restaurá-lo, mas tivera que adiar o projeto
em função de alguns detalhes burocráticos que me fizeram retardar o
projeto. De qualquer forma, era habitável, mas eu preferia ficar no
Ritz, diante do Central Park, em um quarto decorado especialmente
para mim. Eu era um hóspede vip muito generoso, por isso os
empregados ignoravam todas as minhas excentricidades, como a de
dormir durante o dia e circular apenas à noite.

Eu estava furioso com Waleska, principalmente porque mandara
duas de suas vampiras escravas em um ataque direto contra mim.
Infelizmente para elas, não eram páreo para mim e as destrui
selvagemente, saboreando cada ato de vingança contra a ousadia.

Duas coisas vinham me intrigando depois desse ataque.
Nenhuma notícia fora divulgada nos jornais. Alexia fora quem fizera
a indicação para o encontro. Não tinha meios de avaliar como o
poder de Waleska poderia se sobrepor ao meu, obrigando-a a isso.
Waleska tinha a seu favor, no entanto, alguns séculos de maldição, o
que poderia fazê-la mais forte e poderosa que eu.

Agora não era mais o caso de ficar esperando por um novo
ataque. Eu tinha que virar o jogo e caçá-la. Era a única forma de
exterminar aquela ameaça que me perseguiria enquanto eu ficasse na
cidade.

Foi quando resolvi dar uma utilidade ao casarão. Nos porões
havia celas e não tenho a menor ideia de seu uso, mas serviriam aos
meus propósitos. Precisava levar Alexia até lá, mas teria de
surpreendê-la e não lhe dar tempo de informar Waleska. Não
descartava a ideia que minha escrava havia me traído. Assim, logo
que anoiteceu, eu me esgueirei pela escuridão e fui esperá-la em seu
apartamento.Quando ela chegou, quase desfaleceu ao me ver
esperando por ela.

— Você? Como entrou aqui? — indagou ela, num sopro de voz,
demonstrando sua culpa no rosto aterrorizado.

Tratei de tranquilizá-la.
— Você deixou a porta aberta e não tive problema em passar

pela portaria. Acho que deviam rever os procedimentos deste prédio.
Deixei-a em suspense e fui até o bar, abrindo uma garrafa de

vinho que trouxera e servindo duas taças. Levei até ela.
— Preciso de sua ajuda. Comprei um casarão em Staten Island e

gostaria que me desse algumas sugestões para reformá-lo.
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Ela pareceu relaxar, recompondo-se.
— Verdade? Quer fazer isso hoje?
— Sim, agora. Poderíamos ir em seu carro?
— Sim, dê-me tempo para apanhar uma blusa. É frio por lá nesta

época do ano.
— Sim, claro — concordei, tomando o vinho.
Ela deixou a bolsa no aparador e rumou para o quarto. Assim

que saiu, abri sua bolsa e retirei o celular. Não queria surpresas. Fui
em seguida até a porta do quarto. Alexia estava próxima do telefone
no criado-mudo, mas afastou-se assim que pressentiu minha presença.

— Estou pronta — disse e eu a deixei passar, seguindo-a.
Planejei um jogo antes de qualquer ação contra ela. Já no

casarão, mostrei-lhe os principais aposentos, depois a levei para o
porão. O local era lúgubre e mal iluminado e isso a incomodou.
Aproximei-me e dei-lhe um beijo na nuca e ela quase saltou
assustada.

Estava realmente preocupada e de sobreaviso, o que confirmava
totalmente a sua culpa.

— Gostaria de se sentir presa? — perguntei, inocentemente.
Ela me olhou curiosa e ainda um pouco assustada.
— Não se preocupe, é apenas um jogo. Vai adorar! — falei,

beijado-a no pescoço. — Faremos de conta que você é minha
prisioneira e terá que me convencer a soltá-la! Poderá usar todas as
suas armas, inclusive a sedução.

Antes que ela se manifestasse, coloquei-a numa cela e fechei a
grade com um cadeado. Saí e fiquei do lado de fora. Vi claramente
quando ela vasculhou em desespero a bolsa a procura do celular.
Deixei-a ali e fui dar uma volta pelo casarão, sem pressa, saboreando
a vingança que faria desencadear sobre ela. Quando retornei, ela
estava desesperado.

— Onde você estava, porra? — gritou ela, assustada e nervosa.
— Faz um tempão que estou aqui gritando por você. Vamos, abra
logo esta merda e me tire daqui! — insistiu, raivosa e isso me excitou.

— Cale a boca! – berrei e meu grito a calou e me olhar
assustada.

O jogo começava a ficar muito interessante!
— Fique quieta, você é minha prisioneira jamais a soltarei!
— Chega, acabou a brincadeira! — insistiu ela, à beira das

lágrimas. — Tire-me daqui!
— Não! — insisti e meu grito ecoou pela cela. — Sou o senhor

desta casa e você é minha prisioneira! Por que a soltaria?
Ela se ajoelhou, segurando nas grades.
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— Oh, perdão, eu não fiz por mal! — implorou, abaixando a
cabeça em sinal de respeito.

Eu me aproximei da grade e acariciei seus cabelos. Alexia
chorava baixinho. Não sei se de arrependimento ou medo. Enfiou as
mãos para fora das grades e começou a acariciar meu corpo. Suas
mãos alcançaram o zíper da minha calça, abaixando-o. Pegou o meu
cacete, que estava duro, e começou a masturbá-lo. Vibrei com sua
submissão e a sensação de poder que tomou conta de mim.

— Hummm! — gemi e o som ecoou pelos porões vazios.
Segurei na grade e ela começou a mamar meu cacete. Que

delícia! Ela estendeu a língua e ficou lambendo o caralho em todas as
direções. Mordiscou, fez um biquinho delicioso e ficou brincando com
a glande, deixando-a entrar e sair de sua boca morna e deliciosa.
Depois enlaçou minha pica com dedos gentis e delicados. Ficou
brincando, puxando a pele para baixo, descobrindo a glande,
lambendo-a e beijando-a subjugada. Depois continuou movendo seus
dedos em minha pica. Sua pele se mantinha arrepiada. Seus olhos
olhavam fixamente para os meus.

— Sou sua, me possua, faça o que quiser comigo! — murmurou
ela, frenética.

Ela se inclinou de novo e continuou a chupar minha pica, desta
vez fazendo-a entrar até o fundo de sua boca. Quando se abaixava,
minha pica se enterrava por entre aqueles lábios carnudos que
comprimiam e sugavam deliciosamente. Retirei do bolso um pote de
lubrificante. Ela percebeu a minha intenção e começou a se despiu
rapidamente. Veio até junto da grade e me pediu o pote de creme.
Entreguei-lhe. Ela virou de costas e ficou rebolando e me
provocando. Eu podia ver o reguinho abrindo-se para mim num
convite. Dobrou o corpo para frente e enfiou a mão por entre as
coxas. Espalhou creme no ânus, enfiando a ponta do dedo no
buraquinho.

Eu me despi. Ela continuou me olhando e me provocando. Abri a
porta da cela ela veio na minha direção. Coloquei-a de encontro à
grade e segurei-a por trás. Esfreguei meu caralho em sua bunda,
enquanto bolinava seus seios. Ela ofegou, disposta. Desci a mão até
sua xoxota. Massageei o clitóris. Ela estremeceu, rebolando. Meu
caralho estava encaixado em sua bunda, quente e rijo.

Alexia gemeu, quando a cabeça do pau entrou toda em seu rabo.
Ficou imóvel, respirando forte, tremendo de tesão.

— Tome, filha da puta! Cachorra! — vociferei, com a pica
enterrada em seu cu. — Não diga nada! Apenas tome no cu! —
ordenei, mordendo sua nuca, amassando seus seios e beliscando seu
clitóris.



93

Ela contraía o esfíncter, apertando meu cacete. Suspirou e
gemeu seguidamente, depois começou a rebolar inconscientemente.
Meu pênis esfregava-se em seu cu. O calor era intenso, envolvente,
alucinante. Ela começou a gingar os quadris, fazendo meu pau entrar
e sair de sua bunda.

— Não pare! Esfregue minha xoxota! — pediu ela, mas calou-se
quando esbofeteei seu rosto com força.

Senti o cheiro de seu sangue escorrer dos lábios. Ela cuspiu e
solução, agora realmente apavorada.

— Perdão! Eu suplico, perdão! — ofegou.
Acelerei meus movimentos com brutalidade. Ela gemeu,

começando a gozar, com o corpo estremecendo todo. Gozei
selvagemente do cu dela. Afastei-me um passo. Ela se voltou e me
olhou suplicante. Esbofeteei-a novamente, jogando-a no piso
empoeirado.

— Eu não queria... Ela me obrigou...
— Respeite a minha inteligência, verme — respondei, pisando

um de seus seios e fazendo-a se contorcer de dor.
— Perdão, meu senhor! Farei o que me pedir. Fui obrigada... Eu

não tive como resistir...
Olhei-a com desprezo, mas acreditei nela. Waleska era muito

poderosa. Alexia era mais uma vítima.
— Eu sinto muito, mas precisava fazer isso — murmurei, com

gentileza, abaixando-me e ajudando-a a se levantar.
Ela me abraçou e ficou soluçando, demonstrando um

arrependimento que me parecia sincero.
— Venha, vamos subir — ordenei, amparando-a.
— Minhas roupas... Preciso me limpar — falou ela, num

murmúrio quase inaudível.
Olhei seu rosto e o filete de sangue que escorria pelo seu queixo.

Estendi-lhe um lenço.
— Vamos subir, há um quarto que podemos usar...
Esperei que ela me seguisse, mas ela usou o lenço para limpar

gentilmente meu cacete. Depois, submissa, aproximou-se e suas mãos
brincaram com meu saco, antes de subirem um pouco mais e
esfregarem meu cacete com volúpia e tesão.

— Deixe-me lhe mostrar meu arrependimento! — pediu ofegante.
— Está bem — concordei, sem saber ainda como me vingar de

Waleska. — Vamos subir. Pegue minhas roupas também.
Ela obedeceu sem pestanejar e me seguiu, enquanto subíamos

para um dos quartos. Eu o mantinha em condições de uso, pois sabia
que poderia ser útil a qualquer momento. Após entrarmos, Alexia
deixou cair as roupas no assoalho e se aproximou como um cãozinho
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sarnento a procura de agrado. De joelhos, juntou as duas mãos ao
redor do membro, masturbando-me.

Estendi as mãos e colhi em meus dedos seus seios rijos. Fiquei
brincando com os biquinhos. Ergui-a e enfiei rispidamente minha mão
entre as coxas dela. Meu dedo médio foi tocar sua vulva, iniciando
uma carícia bruta em seu grelinho, depois em sua buceta. Eu senti o
quanto ela estava lubrificada. Ela ofegou e apertou com força meu
caralho.

Busquei seu ponto G e ela respirou apressadamente. Seu rosto
ficou vermelho e seus olhos brilharam.

— Deixe-me compensá-lo — pediu, empurrando-me para cima
da cama, subindo por cima de mim e sentando em meu caralho.

Rapidamente guiou o membro com a mão e soltou o corpo,
fazendo-me penetrá-la profundamente. Ficou tremendo, com a pica
dentro de sua xana, contraindo-a, enquanto gozava. Segurei-a pelos
quadris e bombeei com violência. Depois apertei seus seios, enquanto
ela começava a mover os quadris para cima e para baixo, numa
cadência violenta e inquieta.

Deixei-a gozar seguidamente, sempre enterrando rispidamente
minha pica em sua buceta. Ela delirou, com o corpo todo
estremecendo convulsamente, a cabeça se movendo para os lados, os
olhos fechados e apertados, os lábios entreabertos. Girou, então, o
corpo e ficou de quatro por entre minhas pernas, afastando meus
joelhos. Segurou meu caralho com as duas mãos, arregaçou a pele,
fazendo surgir a glande vermelha e maciça. Começou a lamber,
acariciando minhas coxas e meus testículos, subindo os dedos
ansiosos até meu peito, retornando, enquanto a boca ia e vinha em
meu caralho, fazendo-me estremecer.

— Oh, cadela filha da puta! — gemi longamente.
— Sim, meu senhor! — sussurrou ela, levantando os olhos para

mim, com a minha pica em sua boca.
— Você está me deixando louco — falei e minha voz era rouca

de desejo e excitação.
— Esta é a minha gratidão pelo seu perdão — sussurrou ela e

continuou me sugando.
Eu estremecia fascinado, olhando o cacete entrar e sair de seus

lábios carnudos, indo e vindo, cada vez mais rápido. Seus dentes
roçavam a pele retesada, provocando um tesão selvagem. Ela não
parava. Suas unhas acariciavam além de meu saco, indo até o meu
ânus e retornando, arrancando sensações inesperadas que fizeram
meu caralho tornar-se ainda mais rijo. A glande estava intensamente
rubra. Eu senti o gozo borbulhar em meu ventre.
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— Agora! Com força! Chupe! Vou gozar em sua boca, maldita!
— murmurei, enquanto ela acelerava seus movimentos.

Eu estava prestes a gozar, quando ela parou e ficou apertando a
base do meu caralho, impedindo que eu chegasse ao clímax. Isso me
deixou numa tensão erótica insuportável. Depois. cheia de tesão, foi
abrindo as pernas e me exibindo sua buceta orvalhada, de onde o
néctar lubrificante escorria em abundância.

Pincelei a entrada lubrificada da sua vagina com o meu enorme
cacete. Ela vibrava de tesão.

— Eu quero tudo! — pediu ela, abrindo com as mãos os lábios
rosados da xana.

Encostei a ponta do cacete na abertura. Ela trançou as pernas
ao redor da minha cintura, puxando-me para junto dela.

— Está entrando! — disse ela.
— Vai entrar tudo! — disse eu, enterrando a piroca

violentamente.
Sua expressão de dor e desconforto cedeu logo lugar ao prazer

mais intenso, quando comecei minhas bombadas vigorosas e
ritmadas. Ela rebolava e se agitava, fazendo minha vara roçar seu
clitóris e a glande pressionar seu ponto G, provocando tremores de
tesão e de gozo. Arrepios invadiram meu corpo. Eu me abracei
freneticamente a ela, inclinada sobre mim, beijando seu pescoço,
enfiando minha língua em seu ouvido. O prazer aproximava-se
rapidamente

— Vou gozar na sua maldita buceta! — anunciei, com a voz
sumida, quase desmaiando de tanto prazer acumulado.

Seus movimentos se tornaram frenéticos. Ela saltava sobre mim.
Meu cacete entrava e saía com força de seu buraco apertado. Ela
gemia alto. Sua respiração era entrecortada. Apertei-a com força em
meus braços e coordenei meus movimentos aos dela. Meu cacete
pareceu inchar-se dentro dela, antes de começar a pulsar, ejaculando
copiosamente, enquanto ela continuava se movendo, extraindo até a
última gota de meu esperma.

* * *
Deixei-a na cama, aparentemente adormecida, e fui ao banheiro

me refrescar. Estava me enxugando, quando ouvi uma espécie de
murmúrio. Intrigado, fui em silêncio até a porta e a entreabri
ligeiramente. Alexia havia encontrado o celular e falava baixinho.
Soube logo com quem ela falava. Mexi na maçaneta da porta apenas
para alertá-la e irrompi no quarto. Ela desligou apressadamente e se
voltou para mim, escondendo o telefone às costas. Respirei fundo e fui
me sentar na cama, olhando-a. Era evidente que eu não podia
acreditar naquela cadela traidora.
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— Com quem falava? — indaguei, olhando-a ameaçadoramente.
— Nada importante, querido. Eu apenas...
Não a deixei terminar. Com um salto, agarrei-a pelo pescoço e

ergui-a diante de meus olhos. Ela ficou esperneando, com olhos
esgazeados e as unhas cravadas em minhas mãos, tentando se
libertar.

— Era Waleska, não? — indaguei, jogando-a no assoalho.
— Não sei de quem está falando — tentou se defender, tossindo e

pigarreando desesperadamente.
Apanhei o celular e verifiquei a última ligação feita. Fiquei

perplexo, olhando-a interrogativamente.
— Quem é essa maldita chamada Jane Krammer, afinal de

contas? — indaguei, num berro.
Alexia ficou olhando para mim, como se não tivesse entendido a

pergunta.
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CAPÍTULO 7

Eu não podia mais confiar em ninguém. Não sabia de onde
poderia vir o próximo ataque, por isso fiquei alerta. Alexia se fora. Eu
a destruíra e atirara seu corpo ao mar. Dificilmente seria encontrada.
Concentrei-me, então, naquele nome encontrado no celular de minha
finada escrava. Não precisei muito esforço para descobrir que Jane
Krammer era uma detetive da Unidade de Vítimas Especiais de um
dos distritos policiais da cidade. Isso me pôs em alerta máxima.
Parecia haver uma conexão entre ela e Alexia, o que poderia
significar que a polícia já tinha pistas a meu respeito. Seria trágico
ser capturado de alguma forma e acabar em uma prisão. Um vampiro
nessas condições acabaria se revelando e a última coisa que
desejamos é sermos expostos. Nosso destino é vagar nas sombras e no
anonimato, onde seguimos nosso caminho amaldiçoado em busca da
sobrevivência.

Eu não poderia visitá-la no distrito, era evidente. Tratei de
descobrir, então, qual o melhor lugar para observá-la. Descobri,
então, que ela costumava frequentar um bar logo em frente do local
onde trabalhava. Uma noite fui até lá. Entrei discretamente e percebi
que havia entrado em um antro de policiais. Era um desconhecido,
olhado com desconfiança por todos os frequentadores. Não me senti
confortável, mas bastou uma olhada no homem atrás do balcão para
as coisas começarem a ter sentido para mim.

Edy era o nome dele e também era um vampiro.
Aproximei-me do balcão e, assim que ele me viu, reconheceu o

tipo de criatura a sua frente.
— Acho que não encontrará aqui o tipo de bebida que costuma

tomar — disse ele, pondo-se na defensiva.
— Talvez pudesse me servir alguma coisa de sua reserva

especial — devolvi, com sarcasmo.
— O que quer?
— Informações, só isso. Procuro por Jane Krammer.
Ele sorriu, olhando-me como se a pergunta o surpreendesse.
— Não quer dizer... Waleska? — devolveu ele e, então, eu soube.

— O que quer dela? Uma trégua, talvez?
— E por que não? Se ela pode conviver comigo, porque não

podemos dividir o território de caça?
Ele sorriu de novo, debruçando-se no balcão para falar mais de

perto comigo e, então, percebi que o perigo que me rondava era
maior do que eu poderia imaginar.
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— Waleska é minha cria, entendeu? Eu dividi meu território com
ela e não pretendo fazer isso de novo. Convivo bem com ela, sou o
macho alfa e não vou admitir concorrência. Entendeu? Você tem três
dias para sumir da cidade. Depois disso, vamos caçá-lo.

A ameaça fora clara. Eu precisava pensar no assunto. Pensar
muito bem. Resolvi que o melhor lugar para fazer isso era meu
casarão. Com certeza nada sabiam do local. Alexia não tivera tempo
nem condições de indicar o local, antes que eu a eliminasse.

No caminho para lá, parei numa esquina, observando as
prostitutas que circulavam por ali. Não poderia pensar com clareza
se deixasse minha tensão erótica se acumular. Eu precisava da
energia feminina mais íntima para clarear minha mente e traçar a
melhor estratégia para enfrentar a ameaça que pairava sobre mim.

Do outro lado da rua, erguia-se o imponente edifício de uma
igreja. Algumas freiras estavam à porta, carregando vasilhas para a
sopa dos pobres. Lastimei a perda de tanto potencial feminino. Cada
uma delas tinha uma buceta intocada e isso aguçava meus instintos
bestiais ao extremo. Lembrei-me de que nunca havia comido uma
freira. Poderia ser uma ser uma experiência inesquecível, mas isso
poderia ficar para outra oportunidade. Eu tinha coisas mais
importantes com que lidar.

Escolhi a prostituta mais jovem e gostosa e a levei para o
casarão. Assim que chegamos, fomos direto para o quarto. Despi-me
sem demora e arranquei as roupas dela, sem me importar em rasgá-
las. Joguei-a na cama e me deitei sobre ela, penetrando-a, fazendo-a
sentir de imediato a rigidez de meu caralho dentro de sua xoxota.
Fechou os olhos e ofegou. Começou a rebolar em círculos. Meu
caralho esfregava seu clitóris e massageava todo o interior de sua
xana, tocando todos os seus pontos sensíveis. Ela estremeceu,
mordendo os lábios.

— Estava com muito tesão, não? Gosto de homens assim, que
vão direto ao assunto... Mas vai pagar por minhas roupas, não vai?
— perguntou, enquanto seu corpo começava a estremecer e os
primeiros orgasmos brotavam de seu ventre e espalhavam-se pelo seu
corpo arrepiado.

— Você poderá comprar uma dúzia delas se for boazinha comigo
— respondi, deixando que ela continuasse com seus movimentos
circulares, fodendo-se com minha pica.

Deixei que ela se deliciasse, gozando até ficar sem fôlego. Ficou
imóvel por instantes, saboreando as sensações avassaladoras em seu
corpo. Depois me girou na cama e acomodou-se ajoelhada entre
minhas pernas.
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— Você é um homem diferente... Nunca encontrei um que me
desse prazer... Nunca soube de um que desse prazer a uma prostituta
— confessou, olhou com adoração o pênis em suas mãos.

— Não sou um homem comum, querida — respondi, enquanto
ela empurrava o prepúcio para baixo, descobrindo a glande
avermelhada e brilhante.

— Você quer gozar também? — indagou, olhando-me nos olhos
e acariciando meu membro.

— Sim, não vejo a hora.
— Vou cuidar de você, então — prometeu e começou a deslizar a

mão pelo pênis ainda lubrificado pelo néctar de sua buceta.
Fazia isso lenta e provocantemente, sempre me olhando nos

olhos.
— Está bom? — indagou e minha e expressão de satisfação foi a

melhor resposta.
Seus lábios carnudos se abriam para sugar a ponta do meu

membro, quase num beijo. Eu estremecia, enquanto ela ma
masturbava e sugava ao mesmo tempo. Deixei o corpo relaxar, sem
querer mais nada no momento. Inesperadamente ela me abocanhou
inteiro, girando a língua ao redor de meu cacete, sugando-o,
mamando-o com um prazer imenso, sem deixar de manter os
movimentos da punheta.

Eu gemi e retesei o corpo, deliciando-me com a carícia. Os
lábios apertavam firme, indo e vindo, numa cadência gostosa, sem
pressa, mas lasciva e agradável. Arrepios e sensações intensas
percorriam meu corpo em tremores inquietos e deliciosos. Toquei
seus seios jovens, rijos e empinados que se ofereciam. Ela se manteve
debruçada sobre o meu caralho, chupando-o. Não resisti. Tombei o
corpo na direção dela, beijando seus ombros e seu pescoço, enquanto
minhas mãos dominavam seus seios. Em minhas narinas chegava
aquele perfume adocicado e intenso, sutil e embriagador da xoxota
jovem, mostrando o quanto ela se excitava fazendo aquilo.

— Está com tesão? — indaguei.
— Sim!
— Deixe-me chupá-la também.
Meus lábios foram em busca do seu ponto mais úmido e

perfumado.
— Faça bem gostoso! — murmurou ela, trêmula de prazer, com

arrepios eriçando sua pele continuamente.
— Assim? — quis eu saber, esticando a língua a lambendo toda

a vulva e o clitóris ereto, antes de penetrá-la e buscar a rugosidade
interna e sensível de seu ponto G.

— Oh, sim! — respondeu ela, o corpo estremecendo todo.
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Ela apertou as coxas contra a minha cabeça, ficando assim,
trêmula, com meu cacete todo em sua boca. Suas mãos se enterraram
em meus cabelos, apertando-me. Eu abri ao máximo suas pernas e
olhei com um prazer imenso a buceta orvalhada e ardente, aspirando
o perfume entontecedor, depois enfiei de novo a língua com prazer
redobrado, revirando, lambendo, sugando, beijando e alucinando-a.

Ela me chupou desvairadamente, aumentando ainda mais o meu
tesão. Nossas respirações ofegantes misturavam-se aos gemidos e
suspiros de prazer que escapavam de nossas gargantas. Senti o gozo
se aproximando. Ela também percebeu isso e ficou me masturbando
freneticamente, até que eu ejaculasse e a porra quente jorrasse contra
seu rosto e escorresse pelos seus dedos!

* * *
Servi-lhe um lanche requintado e ela não sabia o que fazer para

demonstrar a gratidão por tanta gentileza.
— Quando eu falar de você para minhas amigas, todas vão

querer conhecê-lo — garantiu, tomando, talvez, o melhor vinho que
já tomara em toda a sua vida.

— Realmente? — comentei, achando gentil da parte dela, mas,
no momento seguinte, descobri utilidade naquela afirmação. —
Acredita mesmo nisso?

— Sem sombra de dúvida.
— Que acha de convidá-las para vir aqui e nos reunirmos numa

grande festa? — sugeri, esboçando um plano em minha mente.
Ela riu divertida.
— Ficou maluco, é?
— Por que diz isso?
— São muitas.
— E daí?
O sorriso divertido foi morrendo em seus lábios e seu rosto se

tornou deliciosamente sério, com lindas rugas marcadas em sua
testa.

— Não sairia barato!
— Dinheiro não é o meu problema.
— Tem tanto assim? — indagou, deslumbrada e interessada.
— Mais do que possa imaginar.
Ela parou de comer, lambeu os dedos das mãos, sempre olhando

para mim.
— Vai ter que se entender com todos os cafetões. São muitos.
— Cafetões? São os que controlam as mulheres?
— Exploram, é o termo mais correto.
Pensei um pouco no assunto. Talvez eu tivesse cometido um erro

estratégico ao selecionar apenas mulheres requintadas como minhas
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escravas. Essas mulheres estavam em outro nível, o nível em que
Waleska agiria, como ocorrera com Alexia. Eu poderia estabelecer
minha atuação em outro plano. Bastaria eliminar os cafetões e
assumir o posto deles. Eu teria centenas de mulheres como escravas,
um verdadeiro exército delas, com a vantagem de poder tê-las a
minha disposição para satisfazer minhas necessidades sexuais. Essas
mulheres me seriam fieis, com certeza. Eu estaria lhes dando o que
mais necessitavam: proteção e dinheiro, muito dinheiro. Tinha de
pensar tudo isso com muito cuidado. Afinas, estava lidando com dois
vampiros, um deles um macho alfa. Todo cuidado era necessário.

E um pouco de estratégia também.
* * *

Como fazia todas as noites, a detetive Jane Krammer foi até o bar do
Edy. Após o trago de tequila e o primeiro gole de cerveja, olhou para o
homem do outro lado do balcão com um sorriso triunfante nos lábios.

— Nós o pegamos, Edy. Nós o pegamos!
— Excelente! Como fez isso?
— Ele é um idiota que se julga muito esperto. Pobrezinho! Ainda é

novo, poderia aprender mais, mas vai pagar por sua ousadia. Devo
reconhecer, no entanto, que ele foi muito esperto... Pelo menos tentou.

— Estou curioso. Conte-me tudo! — pediu Edy, interessado.
— Nos últimos dias, os mais conhecidos cafetões começaram a sumir

das ruas e as prostitutas logo vieram me contar o que estava acontecendo.
Alguém estava assumindo o lugar deles. Pode imaginar quem, não é?

— Sim, claro, mas por que Dunkan faria isso?
— Com certeza queria formar seu exército. Não imaginou, porém, que

sou muito mais depravada do que ele pensa e sempre tive uma atração
especial pelas prostitutas. São minhas escravas. Ele está arregimentando
minhas escravas para formar o exército dele.

— Sim, entendo. Você não marca suas escravas. Você lhes dá um
pouco de seu próprio sangue e, assim, nenhum outro vampiro detecta isso.
Muito engenhoso. O que pretende fazer:

— O pobre infeliz está dando uma festa hoje. Juntou todas as
prostitutas que pôde e as levou para um casarão em Staten Island. Já
consegui o endereço. Vou lhe fazer uma surpresa e acertar as contas com
ele.

— Vai precisar de minha ajuda?
— Não, nada com que se preocupar. Estarei cercada pelo meu exército

de escravas. O que ele poderá fazer contra mim — finalizou ela, com um
sorriso confiante nos lábios.



102

CAPÍTULO 8

Eu pressentia a chegada de Waleska. Ou detetive Jane
Krammer, como ela era conhecida entre os mortais. Com certeza não
deixaria passar a oportunidade de me confrontar e destruir. Estava
tranquilo. Tinha um exército para me proteger e ajudar naquela
batalha.

Fiquei na janela do aposento por algum tempo, olhando a
estrada, esperando. Faltava muito para a meia-noite. Voltei-me para
as garotas que me aguardavam ansiosamente, nuas e estendidas na
grande cama no centro do aposento.

— Estamos esperando — disse uma delas, ansiosa.
Sorri e fui até elas. Deitei-me entre o emaranhado de corpos e

fui coberto por mãos e lábios que dominaram meu corpo. Todas
queriam me agradar. Uma colocou sua vagina em cima de minha
boca e eu a suguei vorazmente. Outra já se instalara sobre meu
caralho e o pusera em sua buceta, forçando a entrada. Enquanto eu
chupava uma, a outra me fodia gostosamente. As demais espalhavam
beijos e mordidas em meu peito, mamilos, ventre, testículos e até na
sola do pé, entre os dedos. Era um prazer inusitado produzido por
múltiplos estímulos.

A buceta em minha boca gozou. Eu a senti se dilatar e depois
ficar contraindo, destilando o mais puro néctar do sexo, que sorvi
com satisfação. A outra, galopando meu caralho, gemia e se
contorcia de prazer, antes de ser empurrada para o lado e substituída
por outro, mais ardente e gostosa que ela.

Nova buceta pousou em minha boca e eu a brindei com as
carícias mais delirantes. Com as mãos entre as pernas de duas
outras, brindava-as com um ataque direto a seus pontos G,
estimulando-as rapidamente e fazendo-as gozar. Em instantes, as
quatro gozavam com minhas mãos, línguas e dedos e eu ainda nem
chegara ao auge. Ergui-me e segurei a mais próxima pelos quadris,
enfiando o caralho em seu rabo e indo até os pelos, num movimento
viril e possessivo.

Ela gritou de prazer e gemeu em seguida, enquanto eu a
penetrava com movimentos rítmicos e selvagens, sentindo minha
glande inflar-se dolorosamente, prestes a gozar.

— Também quero — reclamou uma delas e eu a empurrei sobre
a cama, deitando-a.

Depois deitei a jovem que eu cavalgava, de forma que seus
corpos ficaram empilhados. Pude foder as duas, enfiando
alternadamente meu caralho ora no cu de uma, ora na buceta da
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outras. As garotas ficaram deslumbradas, trocando carícias mútuas,
enquanto as outras duas se esfregavam em mim e me acariciavam
prazerosamente.

Enquanto as duas jovens sob mim gozavam, senti chegar meu
momento. Vorazmente, porém, as garotas que observavam me
empurraram para o lado e ambas caíram de boca em minha pica,
sugando-a e lambendo-a alternadamente, até que eu gozasse e
jorrasse esperma em seus rostos. Elas ficaram lambendo deliciadas o
suco do meu prazer.

Fiquei deitado entre aquela confusão de corpos, até que um
pressentimento aguçou meus sentidos e eu me pus em pé num salto.

— Garotas, venham comigo! — ordenei, vestindo-me e, depois,
guiando-as por um labirinto de corredores até o porão.

Ali as tranquei numa das celas, junto com todas as outras
prostitutas que havia reunido para a minha festa. Elas estavam
tranquilas, não protestavam nem se rebelavam, apenas me olhavam
desafiadoramente, como se eu fosse um nada e nenhum terror
inspirasse nelas. Não perdiam por esperar.

Rumei para a sala principal da casa, que se encontrava na
penumbra. Sentei-me na cabeceira da enorme mesa de carvalho, de
frente para a porta de entrada. A meu redor, sombras e móveis
velhos, mas sólidos, me cercavam silenciosamente.

Senti uma lufada de ar frio. A porta se abriu e Waleska, com
toda a sua beleza e maldade, caminhou lentamente na minha direção.
Olhou para os lados, surpresa, mas sem perder a pose de rainha.

— Soube que haveria uma festa. Por que não fui convidada? —
indagou, parando no outro lado da mesa. — E onde estão as
convidadas especiais que deveriam estar aqui?

— Você é a convidada de honra, Waleska — informei e a
tranquilidade em meu tom de voz a pôs desconfiada. — Quanto às
convidadas a que se refere, aqui estão elas — finalizei, com um gesto.

As sombras nas paredes moveram-se silenciosamente e
avançaram, formando um círculo ao redor da mesa. Vestiam longos
mantos, com capuzes que lhes cobriam as cabeças, mas o andar
feminino era inconfundível, o bastante para que Waleska se sentisse
segura. Ela não entendeu, mas seus olhos se moveram com rapidez,
captando os detalhes da cena. Sobre a mesa, a minha frente, uma
besta engatilhada tinha como projétil uma estaca de madeira
pontiaguda.

— O que acha que vai conseguir com isso? Elas são minhas
escravas. Você está perdido! Garotas, destruam-no! — ordenou ela.

Atônita, percebeu que numa delas se movia.
— Vocês não ouviram! Ataquem-no! — vociferou ferozmente.
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Quando se voltou para mim, eu já lhe apontava a besta. A um
aceno de minha cabeça, as mulheres tiraram os mantos.

— O quê! — berrou Waleska, ao ver que minhas escravas
eram... freiras que eu havia arregimentado nos últimos dias,
antecipando-me a qualquer jogada da parte dela.

Quando abria a boca para me amaldiçoar, a estaca cravou-se
em seu peito, varando seu coração. Minhas escravas caíram sobre
ela e vi partes desmembradas de seu corpo serem jogadas para o
alto, jorrando seu sangue enegrecido.

* * *
Era a hora de fechar no bar do Edy. O vampiro despediu seu último

cliente, depois fechou as portas e desligou a luzes de fora e as principais do
salão. Para os mortais comuns, era hora de se recolher. Para ele, era a hora
de se alimentar, de caçar, de gozar os prazeres que a vida imortal lhe
proporcionava. Estava despreocupado. Sabia que Waleska cuidaria do
pequeno problema que havia surgido e que tudo continuaria como antes.
Seria o macho alfa daquele território por um longo tempo ainda.

Foi até a adega e apanhou uma garrafa de seu vinho preferido. Era
bom para relaxar e despertar o apetite. Quando retornou à procura de um
abridor, estacou surpreso. Sobre o balcão, a cabeça decepada de Waleska
exibia uma careta disforme de horror e surpresa. Olhou ao seu redor.
Dunkan surgiu das sombras do salão.

— O que você fez, seu maldito! — balbuciou incrédulo.
— Eliminei a concorrência — disse Dunkan, calmamente,

encostando-se ao balcão. — Este assunto está resolvido. Temos que
resolver agora o nosso. Só pode haver um macho alfa neste território.
Como quer resolver isso?

Edy imobilizou-se. Dunkan se mostrara mais perigoso do que
aparentava, pois conseguira superar Waleska. Era um adversário digno de
respeito. Sua posição estava em jogo. Enfrentá-lo poderia ser um jogo
perigoso, onde tanto poderia vencer quanto ser derrotado. Era uma aposta
muito alta a ser feita. Jogar fora sua imortalidade seria um desperdício.
Dunkan era mais jovem, poderia não ter ainda a experiência de séculos,
mas não podia ser menosprezado.

— E então, como quer resolver isso — insistiu Dunkan, começando a
dar a volta no balcão.

Edy hesitou por instantes. Depois, abriu uma gaveta e retirou dali um
pote de creme lubrificante.

— Quer ser o macho alfa do território? — indagou.
— É o que pretendo — respondeu Dunkan, ameaçadoramente.
— Então terá que mostrar que sabe dominar — falou Edy, soltando o

cinto e deixando a calça escorregar pelas pernas.
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Baixou lentamente a sunga, depois se virou de costas e inclinou-se
para frente. Abriu o pote de creme e lambuzou o rego da bunda.

— Então faça de mim a sua vadia, filho de uma puta amaldiçoado.
Coma meu cu e se torne essa merda de macho alfa, então.

Dunkan ficou estupefato. Lembrou-se de Waleska, cuja depravação e
promiscuidade a tornavam totalmente aberta a todo tipo de experiência.

— Diabos, um dia isso teria que acontecer — afirmou, pondo fora o
caralho e avançando resolutamente na direção da bunda que se oferecia.

FIM
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