


Eu já deveria ter me acostumado com a persona-
lidade daquele carrasco, mas era um pouco impossível 
engolir toda aquela arrogância e prepotência. Porém, 
o que eu podia fazer? Blake era simplesmente irresis-
tível. O que não queria dizer que eu não estava espu-
mando de raiva com vontade de socá-lo com bastante 
força. 

Em plena segunda-feira de Carnaval, ele achava 
que podia mandar em cada passo meu. Caramba, eu 
queria me divertir com ele ao meu lado. O homem era 
tão ciumento que queria saber qual fantasia eu iria 
usar para o baile ao qual fomos convidados. Recusei-
-me a dizer, pois queria fazer uma surpresa para ele, e 
Blake ficou chateado. Mesmo com minhas mensagens 
querendo apaziguar a situação, dizendo que ele iria 
gostar e blá-blá-blá, ele não retornou minha ligação. 
Estava quase desistindo de ir quando recebi um SMS 
curto e frio. 

Te encontro lá!

Blake Miller.

Idiota teimoso. Havia comprado aquela fantasia 
especialmente pra ele, pois sabia o quanto mexeria 
com sua imaginação. E sim, queria que tirasse cada 
peça enquanto venerava meu corpo como só ele sabia. 

Meu tesão pela festa tinha se esvaído, mas só 
iria porque queria encontrá-lo e não o deixaria sozi-
nho num baile de máscaras com um monte de mulher 



doida para tirar um pedaço de carne do meu carrasco 
mal-humorado. 

Em momentos íntimos, ele costumava dizer que 
eu tinha a chave para sua prisão e outras vezes que 
parecia preso a mim como se tivesse algemas invisíveis 
que nos mantinham cativos. Por isso, minha fantasia 
escolhida foi de policial sexy. Sorri ao me olhar no es-
pelho porque ele ficaria louco quando me visse: aquele 
macacão justo e com um decote enorme na frente não 
escondia nada. Coloquei o quepe na cabeça e pendurei 
as algemas no cinto. Com os lábios pintados de verme-
lho vibrante, parti de encontro àquele sem-vergonha 
que me deixava maluca. 

***

Um frio na barriga me deixou incomodada quan-
do me aproximei do local que teria o baile. Não sa-
bia o que era, mas minhas expectativas eram grandes 
quanto à reação de Blake e, por mais que eu gostasse 
de me sentir bonita, estava um pouco sem graça com 
tanta pele exposta. Preferia ficar assim quando está-
vamos entre quatro paredes.

Entrei no salão e vi que as pessoas dançavam 
animadas, bebiam e conversavam. Alguns casais da-
vam amassos pelos cantos sem se importarem se al-
guém poderia estar dando de voyeur.

Procurei por ele sem dar muita atenção às pes-
soas ao redor; sabia que já estaria ali me esperando. 



Demorei exatos cinco minutos para encontrar um par 
de olhos penetrantes me encarando do outro lado. Não 
tinha como não saber que era ele. 

Fiquei chocada com sua aparência. Nunca vi 
Blake mais lindo na minha vida. Sempre muito sóbrio 
e reservado, vestia-se muito bem, mas discretamen-
te. Não usava muito roupas coloridas, preferia o bási-
co. Mas vê-lo vestido de pirata, com a camisa branca 
aberta até o meio do peito, aquelas calças pretas e o 
lenço preto com caveiras na cabeça, me deixou com-
pletamente sem ar do quão sexy estava. O sorriso que 
tinha no rosto ao olhar para o meu corpo me deixou 
em chamas. Ele colocou o copo de uísque que estava 
nas mãos no balcão e começou a caminhar em mi-
nha direção. Prendi a respiração, prestando atenção 
em cada passo que ele dava. Blake me devorava com 
o olhar e, quando me alcançou, não se fez de rogado. 
Seus braços fortes prenderam minha cintura e ele me 
encarou com muito desejo. 

— Sabia que deveria ter ido te buscar, essa roupa 
vai matar alguém do coração. — Mordeu o lábio e, sem 
pudor, olhou meu decote, sorrindo de lado em seguida. 

— Não seja bobo, foi muito bom ter essa surpresa 
de te encontrar assim. É o pirata mais sexy que já vi 
na vida. 

— Queria mudar um pouco. Policial, provocado-
ra? Vai me prender, é? 

Suas mãos fortes acariciavam minha cintura e fe-
chei os olhos quando ele começou a se mover preso ao 
meu corpo no ritmo da música que só ele ouvia, pois a 
que tocava nada tinha a ver com a forma que se movia 



tão sensual. Senti seu hálito quente em meu pescoço 
e meu corpo quase entrou em combustão ali mesmo 
no meio da festa. 

— Eu vou sim, meu pirata safado. Você está pre-
so comigo por todo o sempre!

Ele levantou a cabeça e me encarou com aqueles 
olhos intensos, cheios de desejo. Sem dizer nada, to-
mou minha boca num beijo arrebatador. Com Blake, 
sempre seria assim, eu poderia querer matá-lo de tan-
ta raiva, mas no fim nós nos entendíamos. Éramos 
escravos do desejo de dar prazer um ao outro. 

O carnaval estava sendo bem promissor! 


