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"O que você está fazendo?" William olhou timidamente. 

"Você chegou cedo," disse ele humildemente.

"E bem a tempo de pegá-lo trapasseando,  em flagrante!" Lizzy exclamou. "William, estou 
de coração partido."

"Ei, só porque você quer caber em um vestido antigo para sua reunião de escola não 
significa que eu deveria ter que sofrer também," defendeu-se. 

"Mas tem que ser Häagen-Dazs? E Doce de Leite não menos? Você sabe que é o meu 
favorito." William deu de ombros e colocou outra colher grande em sua boca antes de 
responder.  

"Estava no congelador.  Eu não queria  que você visse  lá  e  ficasse tentada,  então eu 
pensei em comê-lo antes de você chegar em casa. Por que você está de volta já, afinal? 
Eu pensei que você estava indo para a academia." 

"Eu vou, mas eu esqueci o meu sutiã, então eu voltei aqui para buscá-lo", explicou Lizzy, 
seus olhos nunca deixando o pote de sorvete. "Você quer vir comigo?" 

"Não,  obrigado,",  disse  ele  preguiçosamente,  mergulhando  a  colher  de  volta  para  o 
sorvete.  "Estou  apenas  na  metade  disso,  e  depois  eu  vou  ter  de  digerir."  O  olhar 
fulminante que Lizzy mandou em sua direção não o impediu de lamber a colher de uma 
forma provocativa.  "Mmm, isso é muuuito bom," ele gemeu exageradamente. "Ow!"  O 
pote quase  caiu  de  suas  mãos  quando  ele  recuou  do  soco  Lizzy  no  ombro.  

"Cale-se. Estou de dieta. E agora eu preciso ir malhar, porque eu ganhei cinco quilos só 
de  olhar para esse delicioso, caramelado ...  gah! Eu te odeio!"  William bateu a colher 
pensativo contra seus lábios, que depois enrolaram para cima em um sorriso travesso.  

"Você sabe querida ... você poderia ter o melhor dos dois mundos." 

"Até parece. Sorvete dietético tem um gosto  horrível. Eu acho que não." 

"Não, não, não," ele balançou a cabeça. "Não é o que eu quis dizer. Venha cá." Tomando-
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lhe a mão, ele a levou para a cozinha e a sentou na ilha grande no meio. Lizzy o observou 
estupefada, imaginando o que ele estava fazendo, até que ele começou a desabotoar sua 
blusa.  

"Whoa! Se você acha que esse sorvete vai a lugar nenhum perto da minha pele, você 
está redondamente enganado senhor." William deu um tapa nas mãos dela em protesto 
longe e terminou de remover a blusa, rapidamente seguindo-se com o sutiã. As mãos dele 
corriam caminhos leves ao longo de seu torso nu para despertá-la, e quando Lizzy estava 
começando a ceder, ele mergulhou a colher no sorvete e colocou um montão de Doce de 
Leite em cada um de seus mamilos. Ela mal teve tempo de suspirar com o frio quando a 
boca de William envolveu primeiro  seu  seio  direito,  depois  o  esquerdo para  sugar  o 
sorvete.  

"Oh, minha nossa," ela gemeu, "talvez isso não foi uma idéia tão ruim, afinal." William 
sorriu  com  a  aceitação  dela  e  desabotoou  suas  calças.  Assim  que  ela  estava 
completamente nua em cima do balcão, a colher novamente encontrou o Häagen-Dazs, 
desta vez deixando um rastro de sorvete derretendo rapidamente do pescoço de Lizzy até 
curva da barriga abaixo do umbigo. De cima para baixo, William lentamente lambeu tudo, 
e  deixou  o  corpo  de  Lizzy  queimando  de  seu  hálito  quente.  

"Delicioso,"  ele murmurou pesadamente em seu ouvido, causando nela um tremor de 
corpo inteiro. Outro sorriso maroto acompanhou enquanto ele próprio se despiu, e subiu 
na ilha ao lado dela. Sem falar, ele puxou as pernas dela para cima e a fez deitar-se nos 
cotovelos. Primeiro, ele espalhou o sorvete, agora parcialmente derretido no recipiente, na 
perna direita até tornozelo e mordiscou o seu caminho até antes de repetir o processo na 
outra perna. Ela gemeu suplicante quando ele se aproximou do topo de suas coxas, mas 
ele  parou exatamente onde o sorvete acabou.  Quando terminou com as pernas,   ele 
então pulou e puxou Lizzy, ainda deitada, à beira do balcão, abriu as coxas afastadas, e 
pegou o pote. 

"Não! William, não ouse!" Lizzy gritou quando percebeu o que ele pretendia fazer. Ele não 
lhe deu mais atenção do que tinha até agora, no entanto, e deixou a colher cheia de 
sorvete pingar  sobre  suas dobras,  o  creme frio  se  misturando com seu próprio  calor 
almiscarado. Lizzy gritou com a sensação, mas William rapidamente trouxe a boca à ela, 
lambendo e chupando no seu centro molhado até que ela chegou a seu clímax. Ela ainda 
estava ofegante  quando  William a  levantou,  colocou no  chão,  e  tomou seu lugar  no 
balcão.  

"Minha vez," disse ele, entregando-lhe o pote enquanto ele balançava as pernas para 
frente e para trás como um menino animado. Lizzy se absteve de dizer a ele  o efeito 
humorístico que seus movimentos tinham em seu corpo nu e, em vez foi diretamente para 
a colher.  Ela podia ver que preliminares não eram necessárias, mas decidiu brincar um 
pouco com ele. Ela devolveu as atenções que ele prestou em seus mamilos e estômago, 
lentamente passando a língua para cima e para baixo em seu corpo até que ele estava 
tremendo com a tensão de tentar controlar sua excitação. Finalmente, ela foi para seu 
destino final, mas em vez de apenas chuviscar sorvete como eles estavam fazendo, ela 
pegou uma colher cheia e derramou ao longo de seu comprimento. "Argh!" ele gritou com 
o frio, apenas um momento antes que o calor da boca de Lizzy o envolveu e removeu 
todo o Häagen-Dazs de sua pele.

William gozou quase que imediatamente. Lizzy lambeu até a última gota pegajosa de 
Doce de Leite antes de se juntar a ele na ilha de novo e reclamar o restante do pote 



enquanto o coração dele desacelerava de volta ao normal. 

"Eu  pensei  que  você  estivesse  de  dieta,"  ele  brincou  quando  ela  terminou  a  última 
colherada de sorvete.  "Você acabou de comer um bom quarto  de um litro.  Você tem 
alguma idéia de quantas calorias é isso?"

"290," disse Lizzy, sem perder uma batida. "Com meu peso, uma hora e meia vigorosa 
devem cuidar disso."

"Você vai correr por uma hora e meia?" ele exclamou. "Você não acha que isso é um 
pouco exagerado por um pouco de sorvete?" Lizzy sacudiu a cabeça e colocou as pernas 
nuas em seu colo.

"Não  correr,  William,"  disse  ela  sedutoramente.  Os  olhos  dele  se  arregalaram  e  ele 
engoliu em seco quando ele entendeu o que ela quis dizer.

"Sério? E como você sabe isso de cabeça?" Ela encolheu os ombros.

"Eu pesquisei todas as maneiras diferentes de queimar calorias.  Eu percebi que seria 
uma bom saber caso eu tenho preguiça de ir a academia." William sorriu e balançou a 
cabeça,  em seguida,  puxou os quadris Lizzy,  de modo que ela estava em cima dele.

"Você sabe, há outro poste no freezer lá de baixo. Podemos gastar aquele também," ele 
murmurou  contra  seu  ouvido.  Lizzy  deslizou  sobre  sua  ereção  com  um  gemido  de 
satisfação.

"Você parece muito seguro de si," ela suspirou. "Vamos ver se você passar pelo resto 
desse pote primeiro." 

Fim


