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Elizabeth  estava  no  chuveiro,  seu  corpo  ainda  ressoando  com  ecstasy 
lembrado.  Ela  estava  espantada  que  cada  vez  que  ela  sentia  que  tinha 
certamente experimentado o maior prazer possível, Darcy iria encontrar uma 
nova maneira de amá-la que iria ultrapassá-lo. Tal foi o caso naquela manhã 
em que mais uma vez, Elizabeth ficou trêmula e exausta abaixo dele.

Tinha tomado uma boa meia hora até que seus braços e pernas estivesse 
fortes o suficiente para empurrar seu corpo para fora da cama. Ele passou por 
ela no caminho do chuveiro, notou o ligeiro cambalear no andar dela, e seu 
belo rosto foi imediatamente tomado com um olhar presunçoso de satisfação. 
Mãos  fortes  circularam  a  cintura  dela  enquanto  os  lábios  dele  desceram 
suavemente para beijá-la. Enquanto os dedos dele levemente se arrastaram ao 
longo do lado do peito dela, ele sussurrou, "eu te amo", então libertou-a para 
seu banho enquanto ele voltava para a cama. Era sábado, e eles não tinham 
planos, exceto dormir.

Saindo  do  chuveiro,  Elizabeth  encontrou  a  toalha  que  ele  tinha 
cuidadosamente deixado para ela. Após secar completamente seu corpo, ela 
enrolou-se e voltou para o quarto.

A visão que encontraram os olhos dela tirou seu fôlego. Lá, em cima da 
cama,  dormia  Darcy  de  bruços,  a  luz  do  sol  que  passava  pelas  cortinas 
gentilmente lançando um brilho quente em cima de sua pele pálida. Elizabeth 
tomou um momento para encostar no batente da porta e desfrutar da vista. 
Seus braços poderosos levavam à ombros largos, um pescoço longo e uma 
juba de cabelos curtos e escuros despenteados. O vale de sua espinha corria 
pelas suas costas musculosas, curvava em sua cintura e então se perdia entre 
a  fenda  no  topo  de  suas  firmes  nádegas.  Elizabeth  suspirou.  Ele  era 
extraordinário! 
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Ela considerou brevemente deixá-lo dormir, pois ele parecia tão sereno, mas 
então, a imagem que ele apresentava era simplesmente tentadora demais para 
resistir. Um plano delicioso se formou na mente dela. Largando a toalha no 
chão, Elizabeth se arrastou para a cama, e descansou seu peito levemente nas 
costas dele. Ela então começou a deixar beijos suaves e molhados em seu 
pescoço até um pouco abaixo da orelha.

Ele  ainda  cheirava  levemente  de  sabonete  e  xampu,  o  cheiro  dele 
despertando  os  sentidos  dela  muito  mais  do  que  o  perfume mais  caro.  A 
sensação da carne firme dele sob sua própria era intoxicante, e ela se luxuriou 
na  sensação  de  seu  bíceps  sob  suas  mãos.  Em  recompensa  pelos  seus 
esforços, ela sentiu-o mexendo embaixo dela, e quando ele tentou se empurrar 
sobre  os  braços  para  virar,  ela  gentilmente  colocou  as  mãos  sobre  ele  e 
sussurrou: "Fique quieto," em seu ouvido. Depois que ela sentiu os músculos 
dele relaxarem, ela continuou.

Consciente de que agora ela tinha a atenção dele,  as  mãos de Elizabeth 
pressionaram-se categoricamente ainda mais firmes na carne de seus ombros, 
enquanto ela  continuava a beijar  seu pescoço.  Lentamente,  enquanto suas 
mãos  progrediam  nas  costas  dele,  a  língua  dela  desceu  pela  espinha, 
saboreando  cada  centímetro  de  pele  e  massageando  cada  disco  de  osso 
embaixo dele. Enquanto seus lábios desciam, as mãos se moviam em círculos 
pequenos, continuamente diminuindo a pressão até que seus dedos estavam 
mal  tocando a pele dele.  A respiração acelerada dele  disse que ela  estava 
tendo o efeito desejado, e quando seus lábios chegaram à parte de baixo das 
costas dele, sua mão deslizou para baixo dos cobertores e agarrou avidamente 
uma nádega firme.

A reação dele foi mais do que ela poderia ter antecipado. A respiração dele 
falhou,  seus quadris  empurraram contra o colchão e ele gemeu baixinho o 
nome dela. Elizabeth não pôde deixar de sorrir para seu triunfo, pois, enquanto 
Darcy obviamente se satisfazia muito com os gritos de prazer de Elizabeth 
quando  ele  fazia  amor  com  ela,  ele  firmemente  reprimia  vocalizar  o  seu 
próprio. Determinada que este pequeno gemido não seria o último, Elizabeth 
empurrou sua língua ainda mais para baixo da espinha dele enquanto apertava 
a carne de ambas as nádegas. Desta vez o grito sufocado dele foi muito mais 
do que um gemido enquanto Darcy lentamente mexia os quadris novamente.

Elizabeth  olhou  para  cima  para  ver  os  dedos  dele  segurando  os  lençóis 
enquanto o rosto dele rolava para frente e para trás sobre o travesseiro. "Por 
favor, Elizabeth!" ele pediu, mas ela não teria misericórdia; cobrindo a carne 
de  baixo  de  suas  mãos  com  beijos  quentes  e  úmidos  antes  de  soprar 
suavemente sobre ele, causando ainda mais gemidos de seu amante. Quando 
ela chegou a esse lugar sensível onde sua nádega terminava e começava sua 
coxa, ela beliscou levemente, causando-lhe chamar o nome dela, desta vez 
mais alto do que antes.

Suspeitando que Darcy tinha chegado ao fim da sua resistência, Elizabeth 
pronunciou as palavras que lhe ocorreram quando ela o viu deitado na cama, 
"Vire-se." Ele obedeceu prontamente, estendendo os braços e puxando-a com 
força  contra  seu  peito.  "Não,"  murmurou  Elizabeth  firmemente  enquanto 
empurrava-o  para  trás  em cima do  colchão.  Ela  levou  as  mãos  dele  e  as 
colocou ao seu lado, entrelaçando seus dedos dentro do lençol.

Seus  olhos  avidamente  percorreram o  corpo  dele,  repousando sobre  sua 



ereção  latejante.  "Você  é  tão  bonito,"  disse  ela,  quando  ela  finalmente 
levantou os olhos para os dele, "o meu Adonis!" Sua mão direita circundou seu 
mastro enrijecido,  e  ela viu quando os olhos dele se fecharam e os lábios 
pressionados enquanto ele lutava para reprimir os sons que desejavam escapar 
de sua boca.

Elizabeth baixou a cabeça para engolir seu sexo ingurgitado. Ele gemeu o 
nome dela quando ela começou a satisfazê-lo com seus lábios, dentes e língua. 
Como ele tinha feito com ela tantas vezes, ela o trouxe perto do limite, apenas 
para abrandar. Uma vez que a respiração dele relaxasse, ela voltaria a acelerar 
o ritmo de seu ataque, trazendo-lhe mais uma vez à beira do êxtase antes de 
voltar a puxá-lo de volta. Mais e mais, ela infligiu a doce tortura enquanto os 
gemidos de prazer dele tornavam-se mais alto e mais freqüentes.

Finalmente, ela puxou o corpo dela sobre o dele e rapidamente baixou-se 
sobre sua ereção túrgida. "Oh, Lizzy!" ele gritou enquanto ela balançava acima 
dele, proporcionando o atrito doce que ele tanto desejava.

Debruçando-se sobre ele, Elizabeth parou seus movimentos e gentilmente 
acariciou o rosto dele.  "Olhe para mim," ela gentilmente pediu. Quando os 
olhos dele se abriram, ela sussurrou com urgência, "Se solte!" Segurando os 
olhos dele com os seus, ela começou a se mover novamente, criando uma 
dinâmica que iria levá-los para o epítome do êxtase. Ao se aproximar do cume, 
Darcy agarrou as coxas dele e empurrou para cima vez após outra enquanto 
gritava: "Sim! Sim! Sim!"

A voz dele parecia ecoar nas próprias paredes, despertando Elizabeth além 
de sua compreensão. Com um último impulso, Darcy jogou a cabeça para trás 
e suas costas arquearam enquanto ele gritava: "Oh Deus, Lizzy!"  Elizabeth 
sentiu seu órgão pulsar dentro dela enquanto sua própria libertação desabava 
sobre ela. Ela abafou seus gemidos para ouvir Darcy enquanto ele clamava em 
alta  voz  entre  suspiros  grandes  de  ar,  até  que  seu  orgasmo  finalmente 
diminuiu. Ele então caiu como uma boneca de pano embaixo dela.

No silêncio que se seguiu, Elizabeth podia sentir os tremores de prazer que 
sacudiam o corpo dele.  Com grande contentamento,  ela  percebeu que era 
Darcy quem agora estava trêmulo e exausto debaixo dela.

Algum  tempo  depois,  ela  passou  por  ele  em  seu  caminho  de  volta  do 
chuveiro, notou o ligeiro cambalear da caminhada dele, e seu rosto lindo foi 
imediatamente agraciado com um olhar presunçoso de satisfação. Mãos macias 
circularam o pescoço dele enquanto os lábios subiram suavemente para beijá-
lo. Enquanto os dedos dela levemente roçaram ao longo do lado da nádegas 
dele, ela sussurrou, "eu te amo," então ela o libertou para o banho e voltou 
para a cama.

Era sábado e ele não tinham planos, exceto dormir.


