


Uma Nota de J. Kenner

Muito e muito obrigada a todos os fãs da série Stark que se 

apaixonaram por Damien e Nikki e exigiram que eles vol-

tassem! Possui-me e, agora, Captura-me são o resultado dos 

vossos comentários e pedidos. E espero que a leitura deste 

olhar indiscreto à continuação da história de «casaram-se 

e viveram felizes para sempre» de Nikki e Damien lhes dê 

tanto prazer como eu tive ao escrevê-lo!

Afetuosamente vossa

JK
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capítulo 1

S ra. Damien Stark.

Aquelas três simples palavras ocupam o meu pen-

samento, tal como tem acontecido ao longo de toda a 

manhã desde que pronunciei as palavras mágicas que me 

converteram de Nikki Louise Fairchild, uma mulher solteira, 

em Nikki Fairchild Stark, uma mulher casada.

Sinto os lábios a curvarem-se num sorriso radioso, e logo 

depois a pressão da mão do Damien em torno da minha.

— Estás a sorrir — observa ele.

— Acho que não consigo evitá-lo — confesso. Caminha-

mos lado a lado numa praia no México, com a água refres-

cante do Pacífico a revolver a espuma em volta dos nossos 

tornozelos, e recuando logo a seguir numa cadência tão 

velha como o mundo.

Ao virar-me para o Damien, sinto a respiração presa na 

garganta e o coração mais acelerado. Já olhei para ele tan- 

tas vezes e, no entanto, cada olhar parece ser o primeiro. 

Consigo ver nele o poder e a perfeição, o amor e a honra.  
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O Damien é a concretização dos meus sonhos, a personifica-

ção das minhas fantasias.

Ele é o futuro, penso.

Acima de tudo, ele é meu.

O Damien vira as costas ao oceano, com o céu azul a 

espraiar-se por detrás e a rebentação a agitar-se em volta dos 

pés. Veste uns calções de banho descaídos sobre as ancas e 

uma camisa de manga curta desabotoada. A brisa enfuna-

-lhe a camisa, com o tecido branco a realçar-lhe a constitui-

ção atlética e o peito liso e bronzeado que os meus dedos 

anseiam por acariciar.

Mesmo com uma roupa tão informal, o Damien lembra  

um deus mítico a emergir do mar, um ser tão poderoso  

que até os próprios elementos se submetem à sua vontade. 

Uma convicção inebriante e momentânea leva-me a pensar 

que este homem seria tão bem-sucedido no campo de bata-

lha como o é numa sala de reuniões.

Uma vez mais, reflito sobre a fragilidade das circuns-

tâncias. E se nós tivéssemos nascido com uma centena de  

anos de intervalo, ou mesmo vinte, ou dez? E se ele não 

tivesse feito parte do júri daquele concurso de beleza há  

tantos anos? E se eu tivesse cedido à minha mãe e me tor-

nasse uma modelo em vez de lutar pelos meus sonhos?  

E se eu o tivesse esbofeteado em vez de aceitar a sua oferta 

de um milhão de dólares em troca de posar nua para um 

retrato?

Teria sobrevivido, estou certa, mas sobreviver não equi-

vale a viver, e com o Damien sinto-me vibrante, brilhante e 

radiosamente viva.
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Falo-lhe dos meus pensamentos, desejando escolher as 

palavras que descrevam fielmente a forma como o meu cora-

ção se enche de alívio e gratidão ao pensar que o corte mais 

minúsculo num fio da trama do tempo poderia ter levado  

as nossas vidas a evoluir para caminhos diferentes.

— Tu és um milagre — concluo, com a esperança de que 

ele compreenda, apesar da inaptidão das minhas palavras.

— Não — contrapõe o Damien. — Nós somos o milagre. —  

As palavras dele deixam-me arrepiada, porque Damien Stark  

mexe comigo de uma forma que ninguém alguma vez conse- 

guiu ou irá conseguir. E é aí que reside o verdadeiro milagre.

Vejo-o a olhar de relance para o pulso e a fazer um tre-

jeito irónico contido ao verificar que não trouxe o relógio.

— Está fora do seu elemento, Sr. Stark?— pergunto com 

uma gargalhada.

— Oh, passo bem sem ele — replica o Damien, pers-

crutando o horizonte. — Que horas serão? — pergunta.  

— Quase onze?

Lá do alto, o Sol lança-nos um olhar sobranceiro e eu 

inclino a cabeça para trás, protegendo os olhos com a mão a 

contemplar o seu halo incandescente. Esta é a altura do dia 

em que a areia está cintilante e a espuma do oceano emite 

raios de luz a lembrar fogo líquido. Muito a propósito, digo  

para mim própria. Porque, neste preciso momento, tudo o 

que eu desejo é deixar-me incendiar nos braços do Damien.

— É capaz de ser isso — respondo. — Porquê? Tens 

algum compromisso urgente?

Ele faz um sorriso caloroso, reagindo à nota de diverti-

mento na minha voz.
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— Por acaso, até tenho.

Ergo as sobrancelhas numa surpresa legítima.

— Ai sim?

Tenho a certeza de que ele não está a pensar no almoço. 

Afinal, nós tivemos um pequeno-almoço romântico na  

praia logo a seguir à cerimónia do casamento, e isso foi há 

poucas horas apenas. Desfrutámos de tudo, desde crepes 

delicados a frutos vermelhos e carnudos, e um café coberto 

de natas cremosas e espessas. É impossível que ele já tenha 

apetite outra vez.

— Muito bem — incito-o. — Desembucha. Em que estás 

a pensar?

Ele não me responde, limitando-se a passar o braço pelo 

meu.

— Devíamos voltar.

Semicerro os olhos, mas a minha tentativa de fazer um  

ar severo sai gorada. Porque é claro que eu sei aquilo que 

ele tem planeado. Ou, pelo menos, faço uma vaga ideia.  

Afinal, este é o dia do nosso casamento. E há uma certa  

forma tradicional de passar o tempo depois de se dar o nó.  

Na verdade, esse plano agrada-me mais que tudo. Desconhe- 

ço apenas os pormenores que o Damien tem em perspetiva.

Observo o rosto dele, focando-me no brilho determinado 

dos seus olhos.

— Não me vais dizer, pois não?

Ele contrai os lábios, retendo um sorriso.

— Nem mesmo se implorares. — Inclina-se para mim 

e roça os lábios nos meus. — E adoro ver-te implorares —  

acrescenta, numa voz repleta de promessas pecaminosas.
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Embora o beijo seja terno e sedutor, a minha reação é 

tudo menos suave, e tenho de abafar o desejo ardente de me 

agarrar a ele, enquanto um calor familiar desperta entre as 

minhas coxas.

— Damien — profiro, e sinto uma nota de quase deses-

pero na minha voz. Connosco, a paixão está sempre muito 

perto da superfície, e basta um simples beijo para atear um 

fogo que me consome por completo.

Estendo a mão para lhe arrebatar a parte da frente da 

camisa e uso-a como alavanca para o puxar para mim, apro-

ximando-me mais dele. O ambiente entre nós enche-se de 

tensão e uma descarga elétrica percorre o meu corpo quando 

me encosto ao seu peito nu, agora escorregadio do calor e  

da humidade.

Os meus mamilos endurecem sob o tecido leve da parte 

de cima do biquíni, e solto um pequeno gemido de ansie-

dade. Despi o vestido de casamento antes do pequeno-

-almoço, e agora trago apenas este biquíni minúsculo, com 

um páreo rosa muito fino a envolver-me as ancas e preso 

com um nó lateral. Mas até mesmo este traje tão exíguo é 

demasiado. Quero sentir a pele sobre a pele, e impulsiono 

as ancas para o colar a mim.

Ele está excitado, com a ereção a retesar-lhe os cal- 

ções folgados. Ajusto-o melhor contra o meu corpo, agar-

rando-o pelas nádegas para o puxar com mais força, para 

mais perto. Ele geme, num som tão repleto de uma ânsia 

desesperada que o meu corpo estremece de cima a baixo, 

e penso que poderia vir-me só com a intensidade do seu 

desejo.
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Mas não… quero mais. Quero arrastá-lo comigo para  

a areia. Este homem que é o meu marido.

Quero as mãos dele sobre o meu corpo, o seu membro 

dentro de mim. Anseio pelos seus lábios, pelo seu toque. 

Preciso do seu calor.

Preciso de tudo o que ele pode dar e ainda mais.

E o melhor de tudo é saber que ele também o deseja.

— Damien — digo com um suspiro, e depois solto-o 

para tentar desatar o nó sobre a anca com os dedos trému-

los. O páreo é fino e vaporoso, mas será suficiente para uma 

coberta improvisada.

A mão dele fecha-se sobre a minha, e eu estremeço de 

expetativa. Desvio a minha mão e fecho os olhos, esperando 

ansiosamente que ele me dispa.

Só que ele não o faz.

Fico imóvel por um instante, confusa e desorientada, e 

vejo-o a contemplar-me quando abro os olhos. Leio-lhe o de- 

sejo no rosto, tão ardente e feroz como aquele que sinto. 

E, mesmo assim, ele não esboça nenhum gesto para voltar 

a tocar-me. Pelo contrário, recua um passo, sem que o seu 

olhar se afaste do meu.

Ele está a refrear-nos aos dois, e esse simples facto pro-

voca-me um misto de fúria e de excitação.

Envolvo-me numa capa de autocontrolo, para lhe dirigir 

um olhar inquisitivo a seguir.

— Está a fazer joguinhos, Sr. Stark?

— Em absoluto — afirma o Damien com um sorriso 

malicioso. — E apenas para o caso de te teres esquecido, eu 

só jogo para ganhar.
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— A sério? — inquiro, divertida. — E qual é o prémio?

Ele aproxima-se mais, ainda sem me tocar, mas tão perto 

que sinto a minha pulsação a repercutir-se na estrutura 

musculada do seu peito.

— Tu.

O meu coração bate acelerado. Mesmo agora — mesmo 

casada —, ele faz-me sentir tão deliciosamente viva como da 

primeira vez em que me tocou.

— Nesse caso — segredo-lhe, com a voz rouca pelo peso 

da verdade —, tu já ganhaste.

Ele estende a mão e acaricia-me a face tão suavemente 

que não sei se consigo distinguir verdadeiramente o seu 

toque do da brisa.

— Sim — concorda. — Ganhei.

Entrelaça os dedos nos meus e começa a conduzir-me 

pelo areal em direção a um passadiço.

— Diz-me ao menos para onde vamos.

— Regressar — diz ele.

Começo a dizer que até ali eu já tinha chegado. Estamos 

numa praia isolada, numa região remota do México cujo 

nome sou incapaz de pronunciar e a qual nunca conseguiria 

encontrar de novo. Depois de optarmos por escapar às cenas 

dramáticas do casamento e partir em segredo, saímos de 

Los Angeles num dos jatos privados do Damien. Deixámo-lo  

ficar num aeroporto de dimensões razoáveis com o Grayson,  

o piloto habitual do Damien, que eu calculo que o tenha 

levado de volta para os Estados Unidos. No aeroporto, um 

motorista levou-nos de jipe até um pequeno avião a hélice 

monomotor, dotado de dois únicos lugares e com uma área 
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de carga minúscula. O próprio Damien pilotou o avião no 

resto do percurso.

Ele tinha-me explicado que a mudança de aparelhos se 

devia a não haver capacidade para um jato aterrar na pista 

do destino. Vim a descobrir que «pista» era um pouco exa-

gerado. A faixa de aterragem pouco mais era do que uma 

extensão de terra batida. Fiquei aterrorizada a pensar que 

podia morrer antes de chegarmos e podermos fazer os votos. 

O Damien estava exultante.

E embora eu tivesse preferido um avião com pelo menos 

dois motores e algum asfalto para a aterragem, não teria tro-

cado a expressão na cara do Damien por coisa nenhuma. 

Nem a alegria com que o vi manobrar o aparelho, ou o orgu-

lho e expetativa quando desembarcámos para entrar num 

jipe que estava à nossa espera, e percorrer a pequena dis-

tância que nos separava de uma estância turística remota…  

e absolutamente espetacular.

A propriedade é pequena e alberga o máximo de dez hós-

pedes em simultâneo. Está vocacionada em exclusivo para 

casais que procuram um refúgio romântico, e, por aquilo 

que me foi dado ver até agora, os proprietários dominam bem  

o seu negócio. Apesar de o nosso rececionista pessoal me infor-

mar que a estância está completamente cheia, nem o Damien 

nem eu tivemos qualquer sinal dos outros casais. Pelo contrá- 

rio, temos a sensação de estar isolados nesta extensão de praia 

deserta — ou tão isolados quanto é possível com uma equipa 

de pessoal pronta a satisfazer todos os nossos caprichos.

Ontem à noite, quando chegámos, vi o mapa da proprie-

dade, e a superfície total da estância assemelha-se a uma 
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mão. Fica localizada numa zona recôndita da orla marítima 

e é composta por cinco penínsulas que se projetam como 

dedos abertos. Cada bungalow ocupa uma península, dis-

pondo assim de privacidade e de uma vista fantástica em 

três frentes sobre o oceano.

Embora tivéssemos chegado depois de escurecer, a estân-

cia impressionou-me desde o primeiro momento. Contudo, 

quando entrei no nosso bungalow e deparei com a vista tri-

facetada sobre o oceano, oferecida por uma série intermi-

nável de painéis de vidro, fiquei com a respiração suspensa. 

Era como se estivesse no convés de um navio, com o oceano 

negro como o breu a estender-se até ao infinito e pontilhado 

apenas pelo brilho da Lua a bailar na orla das ondas.

O nosso bungalow é o mais distante do edifício central, 

onde se encontram as instalações do pessoal, um spa, e um 

restaurante que raramente tem clientes mas que desenvolve 

uma atividade intensa em serviço de quartos. Mesmo sem 

esta vista espantosa, o bungalow é fabuloso. Está apetrechado 

com um quarto luxuoso, dominado por uma cama enorme, 

coberta de almofadas garridas em tons rosa e turquesa. Um 

controlo remoto permite baixar um conjunto de estores de 

ocultação que mergulham o quarto numa escuridão total. 

Como não vejo motivo para tapar a vista à noite ou durante 

o dia, julgo que o Damien e eu não vamos dar grande uso  

a essa tecnologia.

O resto do espaço é preenchido com uma cozinha de úl- 

tima geração completamente apetrechada, uma sala de  

estar dotada de uma lareira dupla, com abertura para o inte-

rior e exterior, e um pátio coberto onde existe uma grande  
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espreguiçadeira para duas pessoas que nos permite desfru-

tar em simultâneo da vista e da brisa do mar.

— Isto pertence-te? — perguntei ao Damien quando 

chegámos, depois de recuperar o fôlego. Ele sorriu, mas sur-

preendeu-me ao abanar a cabeça logo a seguir.

— Estive quase a comprá-lo há uns anos, quando o negó-

cio estava à beira do colapso — contou-me. — Acabei por 

conceder um empréstimo aos proprietários, que os ajudou a 

superar a crise, a introduzir uns melhoramentos e a relançar 

o sítio como um destino de evasão exclusivo e topo de gama.

— E eles ganharam claramente a aposta — afirmei.

— Sim, é verdade — confirmou o Damien. Fitei-o com 

curiosidade ao detetar-lhe uma nota de orgulho na voz. — 

Esta propriedade está na mesma família há três gerações. 

Há aqui uma história, para não falar de uma ética profissio-

nal que haveria de encontrar seguramente uma solução para 

viabilizar a propriedade. Eu limitei-me a dar um impulso 

ao processo. Não queria alterar o que a família tinha cons-

truído, mas precisava de ter a certeza de que aquilo que eles 

tinham criado continuava a florescer.

Acenei afirmativamente com a cabeça, lembrando-me 

daquilo que ele me tinha contado uma vez a propósito de 

uma pequena empresa gourmet de vinhos e queijo. O Damien 

tinha adorado os produtos e quis ajudar a empresa, a tal ponto  

que formou uma parceria, dando-lhes autonomia para a ges- 

tão do negócio, mas com toda a dimensão e recursos da Stark  

International por detrás. Isso revelou-se um erro. De repente, 

a pequena empresa local que a imprensa tanto elogiara foi 

denegrida, com os seus detratores a argumentarem que se 
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tratava afinal de um grande negócio a fazer-se passar por 

um pequeno comerciante. O Damien retirou-se do jogo e 

vendeu novamente a quota da Stark International aos donos, 

mas o mal já estava feito e foram precisos muitos anos para 

a empresa conseguir recuperar.

Ao aproximarmo-nos do bungalow, o Damien puxa-me 

para ele.

— Houve ainda outra razão — refere.

Franzo o sobrolho, tentando seguir-lhe a linha de pensa-

mento.

— Para não comprares a estância?

Ele acena afirmativamente com a cabeça.

— Desejava ter um espaço para quando quisesse isolar-

-me por completo. Longe do trabalho. Das obrigações. Umas 

tréguas.

— Como agora — sugiro em tom de provocação.

— Como agora.

Detenho-me a meio do caminho, passando-lhe os braços 

em volta do pescoço e pondo-me em bicos de pé.

— Para o caso de não teres reparado, tu não estás sozi-

nho.

— Mas eu estou sozinho — insiste ele.

Abro a boca para lhe responder com um comentário tri-

vial, mas acabo por não o fazer. Vejo pela sua expressão que 

ele está a falar a sério.

— Um homem nunca é tão verdadeiro consigo próprio 

como quando está sozinho — afirma ele, respondendo à mi- 

nha pergunta silenciosa. — É nessa altura que ele tira a más-

cara. Fecha a porta e a personagem desaparece. Tu revelas  

Captura-me.indd   17 7/9/15   2:36 PM



J .  K e n n e r

18

a tua alma quando estás só. Tanto tu como eu sabemos isso 

melhor que a maioria das pessoas.

Aceno que sim com a cabeça, mas continuo calada.

O Damien roça os lábios nos meus, num beijo tão deli-

cado que me dá vontade de chorar pela doçura que contém.

— Tu, Nikki, és a única pessoa com quem eu posso estar  

e sentir-me sozinho. Tu vês aquilo que eu sou: a minha essên- 

cia. E não só o vês, como me amas.

— Sim — profiro, e só ao sentir o sabor das minhas lágri- 

mas é que me apercebo de que estou a chorar. Ao longo 

de toda a vida, eu desempenhei um papel. A Nikki Social.  

A Linda Nikki dos Desfiles de Beleza. A Filha Nikki. Mas, 

com o Damien, eu sou apenas a Nikki.

— Estou sozinho contigo — continua ele. — E, ao mesmo 

tempo, nenhum de nós voltará a estar só novamente.

Pestanejo para dissipar as lágrimas.

— Isto é perfeito — digo-lhe. — Por muito que procurás- 

semos, nunca encontraríamos um sítio melhor para nós. 

Sinto-me… sinto-me preenchida. — Não são as palavras ade-

quadas, mas quando o Damien me aperta a mão e murmura 

«Eu sei», penso que ele terá compreendido.

Ao chegarmos ao bungalow, os meus pensamentos con-

tinuam presos às palavras do Damien e a este lugar. Eu fui 

sincera ao referir que a localização era perfeita. Desde o jul-

gamento por homicídio, as coisas descontrolaram-se um 

bocado. E ele tem razão, este é um período de tréguas que os 

dois bem merecemos. Um tempo para estarmos sozinhos. 

A oportunidade de parar o movimento da Terra por uns 

momentos apenas. O pensamento faz-me sorrir.
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— Porque é que sorris? — inquire ele, afagando o canto 

da minha boca com a ponta do dedo.

Encolho o ombro num gesto despreocupado enquanto  

o Damien abre a porta do bungalow para me deixar entrar.

— Estava só a pensar como é fácil para ti controlares  

o Universo. Deter a rotação da Terra é uma proeza extraor-

dinária.

Ele ri-se baixinho.

— Eu faço isso?

— A-hã. — Pego-lhe nas mãos para o arrastar para o inte-

rior. — Mas, neste preciso momento, eu não quero que a 

Terra pare. Antes pelo contrário. Faz com que a Terra gire 

para mim, Damien — peço-lhe, impelindo o meu corpo con-

tra o seu. Inspiro profundamente de satisfação quando ele 

se molda a mim, com a ereção dura a pressionar-me o abdó-

men. — Quero que me deixes em pedaços — sussurro-lhe. 

— Por favor, Damien… Faz-me gritar.

— Como queiras — diz ele naquele tom de voz grave que 

me faz vibrar de excitação. — Afinal, Sra. Stark, é o dia do 

seu casamento.
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A final, acabo por não gritar. Em vez disso, dou um 

guincho quando ele me pega ao colo e me mantém 

bem segura contra o peito, ao mesmo tempo que 

eu lhe enlaço o pescoço com igual firmeza. Rio e esperneio, 

enquanto o Damien me leva para o quarto.

— Não a vou fazer gritar, Sra. Stark — segreda-me, com 

um elemento de malícia na voz. — Vou fazê-la implorar.

— Porque tu gostas de me ver implorar. — Falo num 

tom arquejante, repetindo o que ele me disse na praia.

Os lábios dele abrem-se num grande sorriso, mas não 

pronuncia nem uma palavra. Em vez disso, leio-lhe a res-

posta nos olhos. Ah, sim, penso para mim própria. Isto vai 

ser divertido.

Fico à espera que ele me pouse na cama e preparo-me 

para o arrebatar pela camisa e puxá-lo para cima de mim se 

ele sequer pensar afastar-se, nem que seja para se despir. 

Mas o Damien surpreende-me ao atravessar antes o quarto 

em direção a uma porta deslizante de madeira. Alivia a força 
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com que me abraça apenas o suficiente para a correr para o 

lado, deixando à vista a casa de banho mais espetacular que 

alguma vez vi.

Ontem à noite, tudo aquilo em que reparei foi suficiente 

para eu ter a ideia de que este ambiente é fantástico, mas já 

estava escuro quando chegámos e eu estava mais interes-

sada no homem com quem tinha fugido às escondidas, do 

que na arquitetura ou na canalização, por mais incríveis que 

fossem.

Hoje de manhã, não tive a oportunidade de transpor esta 

porta. O Damien fez-me levantar antes de o sol se erguer  

e entregou-me aos cuidados de duas mulheres da região que 

me levaram à pressa para a sala de estar, entretanto con-

vertida num quarto de vestir improvisado. Lavaram-me o ca- 

belo numa cadeira articulada ao estilo das dos institutos de 

beleza, e maquilharam-me na casa de banho mais pequena, 

mas igualmente luxuosa, junto à cozinha.

Fui enfeitada e retocada, e depois ataviada com o meu 

vestido de casamento e impelida até à praia para uma ceri-

mónia ao nascer do sol, tão rápida e eficientemente que as 

memórias que guardo destas horas matinais antes dos votos 

já começaram a dispersar-se.

Nessa altura, tal como agora, tudo o que eu queria era  

o Damien.

Neste momento, porém, o desejo que sinto por ele é ainda  

mais potenciado pelo cenário que se apresenta à nossa frente.

— Damien…

Profiro o seu nome num suspiro extasiado. Este espaço  

é romântico. Mágico.
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Tão perfeito como ele próprio.

Ergo a cabeça e vejo-o a sorrir para mim, e o meu cora-

ção expande-se de tal forma que me abraço ao Damien com 

ainda mais força, temendo que possa explodir.

Esta sala é diferente de tudo o que vi até hoje, inspirando-

-me um sentimento levemente reverencial. Na verdade, 

ontem à noite não cheguei a pensar como era o chão, e, se o 

fizesse, partiria do princípio de que seria de madeira maciça. 

Pelo contrário, é feito de xisto e desemboca numa piscina 

retangular de águas pouco profundas, que não só preen-

che a maior parte da área da casa de banho como, através 

de uma porta de vidro deslizante, se prolonga para o pátio 

traseiro, onde se torna também o elemento predominante.  

O oceano assoma-se do outro lado desta extensão de contor-

nos infinitos e, para quem se encontra no interior da casa, a 

falésia escarpada que desce a pique junto ao bungalow torna-

-se completamente invisível.

De certa forma, este sítio recorda-me a casa do Damien 

em Malibu. A nossa casa, digo mentalmente, corrigindo-me  

a mim própria. Tem semelhanças na disposição e na elegân- 

cia, embora também encontre aqui diferenças. Esta é exótica. 

O lugar ideal para uma lua de mel, comento com o Damien 

num murmúrio, enquanto o meu olhar continua a divagar 

por este espaço num êxtase deliciado.

Uma pequena ponte de pedra cruza a piscina em direção 

a uma banheira enorme de design moderno que se ergue ao 

meio como uma ilha.

No entanto, não foram estas inovações arquitetónicas que  

me deixaram de respiração suspensa e me agitam o coração. 
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Foi antes aquilo que o Damien fez deste espaço. É que ele 

está inundado de pétalas de rosa, as quais atapetam o chão 

e espreitam das bolhas de espuma que enchem a banheira. 

E, espantosamente, flutuam também sobre a água desta  

piscina incomensurável. Uma champanheira de tripé 

emerge da água ao lado da banheira, sobre a qual repousa 

atravessado um tabuleiro de bambu com duas taças de 

champanhe.

A banheira não dispõe de chuveiro, mas eu vejo que há 

um no exterior. Neste momento, a sala está aberta, com a 

porta de vidro recolhida para o lado, deixando a brisa flutuar 

para o interior e refrescar a minha pele quente.

Ao contrário da casa de banho, onde a extensão do chão 

de pedra ultrapassa a área da piscina, o pátio é composto 

pela piscina na sua maior parte, dispondo apenas de algu-

mas ilhas de pedra. Uma delas serve de base à espreguiça-

deira, a qual é um pouco maior do que uma cama de exterior, 

motivo que me levou a reparar nela. A outra ilha de pedra 

encontra-se junto a uma parede de madeira autónoma, de 

onde se projeta um chuveiro, bem como alguns cabides com 

esponjas vegetais, champôs e outros produtos caraterísticos 

dos spas.

Tendo em conta que o pátio é completamente aberto,  

a única privacidade de que dispomos é a que oferecem a ex- 

tensão deserta do areal e a vastidão do mar. Um espaço selva-

gem. Livre. Um despojamento total da civilização, com tudo 

quanto me rodeia — desde o aspeto da sala, ao seu aroma  

a pétalas de rosa e à sua promessa de prazeres decadentes — 

a seduzir-me profundamente.
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Tal como o Damien disse, estamos completamente sós,  

e a perspetiva de que ele me pode possuir aqui, com a  

brisa do oceano a beijar-me a pele e a imensidão do céu  

a testemunhar o nosso prazer, deixa-me tão frágil de desejo 

que fico ainda mais grata por estar nos braços do Damien, 

já que duvido que conseguisse manter-me de pé por mim 

própria.

Ele atravessa a ponte de pedra e pousa-me gentilmente 

junto à berma. Começo a mover-me, mas ele abana a cabeça 

e passa as mãos devagar pelas minhas costas para desapertar 

os dois nós que sustêm a parte de cima do biquíni. Esta cai 

à água e, ainda que eu arqueie uma sobrancelha em ar de 

surpresa, o Damien limita-se a prosseguir.

Os seus dedos roçam ao de leve no meu peito, fazendo-

-me suster a respiração e estremecer a seguir, quando a carí-

cia desce pelo meu corpo até à cintura, deixando-me a pele 

arrepiada de exaltação e desejo.

Ele desaperta-me o páreo e deixa-o cair também. Este 

desliza para a superfície da água e eu fico a vê-lo flutuar para 

o exterior, capturado pela luz do Sol que o faz resplandecer 

nos seus filamentos.

— O resto — diz o Damien, e eu passo a língua pelos 

lábios enquanto cumpro o seu desejo, fazendo deslizar o cal-

ção pelas ancas e deixando-o cair enrodilhado em volta dos 

tornozelos. Desembaraço-me do montinho de tecido e fico 

nua à frente do meu marido.

Ele sorri, afável e sereno, e cheio de promessas, puxando-

-me para junto dele. Com a destreza de um especialista, 

levanta-me do chão e coloca-me delicadamente no interior da  
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banheira. A temperatura está perfeita e eu suspiro mara- 

vilhada, deixando a água levemente oleosa deslizar pela 

minha pele. Chego-me rapidamente para trás e encosto-me 

à parede lisa da banheira, dando espaço ao Damien para ele 

se juntar a mim.

Só que ele não o faz, como seria de esperar.

— Damien — chamo em tom de protesto.

— Chiu. Deixa-me cuidar de ti. — Ele pega na garrafa 

de champanhe e abre-a, deixando muito deliberadamente  

a rolha saltar para o outro lado da sala, e levando um chu-

veiro de bolhas de espuma a abater-se sobre mim.

— Essa não é a forma menos civilizada de abrir uma  

garrafa de champanhe? — pergunto com uma gargalhada.

— Talvez — reconhece ele. — Mas é muito mais diver-

tida. — Enche as duas taças e estende-me uma, agarrando 

na outra a seguir. O seu olhar passa rapidamente por mim, 

mas a vivacidade que lhe vi há pouco desapareceu, para dar 

lugar a algo mais doce e intenso.

— Damien?

Nesse momento, os nossos olhares encontram-se, e aquilo  

que eu vejo no seu é a paixão — e o amor. O Damien ergue 

a taça num brinde.

— Tu és o meu coração — declara ele, sem nunca desviar 

o seu olhar contemplativo de mim. — Tu és o meu sangue. 

És o ar que respiro e a minha força interior. Não és apenas a 

minha mulher, Nikki, tu és a minha alma. És o meu mundo. 

A minha vida.

Inspiro num fôlego trémulo, acenando com a cabeça feita  

imbecil, como se isso impedisse as lágrimas de cair.
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— E tu és a minha — digo-lhe, estendendo a minha taça 

para tocar na dele. — Amo-te — acrescento, desejando ter 

a sua eloquência, mas sabendo que ele entende o que está 

no meu coração, mesmo que eu não o expresse nas palavras 

ideais.

— Eu sei — diz ele, aproximando-se para me beijar no 

topo da cabeça.

— Agora, vens juntar-te a mim? — peço-lhe. Anseio  

pelo seu toque. Quero tê-lo enroscado à minha volta, per-

dido comigo neste casulo quente e molhado.

Em vez de me responder, o Damien pousa a sua taça de 

champanhe e pega num frasco de vidro, vertendo nas mãos 

umas gotas de óleo perfumado. A seguir, põe-se atrás de 

mim, e eu esboço um protesto baixinho. Mas não tão asser-

tivamente como o poderia fazer: se quero que ele se junte a 

mim na banheira, também não nego em absoluto o fascínio 

de ser lavada por ele.

— Recosta-te — pede o Damien. — Fecha os olhos.

Sigo as suas instruções e suspiro em perfeito deleite 

enquanto ele me massaja levemente os ombros. Os seus 

dedos são enérgicos e ardentes, e eu entrego-me ao prazer 

do seu toque e ao aroma opulento a baunilha. O Damien 

cuida de mim, está a seduzir-me, e neste preciso momento 

tudo quanto desejo é ser seduzida.

— Fazes alguma ideia de qual é a origem das luas de 

mel? — questiona-me ele, levantando o meu braço da água 

e concentrando-se na minha mão.

Abano a cabeça, demasiado estimulada pela pressão sua- 

ve que ele exerce ao longo de cada dedo e, ao mesmo tempo, 
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pelo rumo não tão suave dos meus pensamentos, para con-

seguir pronunciar alguma palavra.

— Há muitos anos, recuando aos tempos tribais, o ho- 

mem levava aquela que reclamava como sua mulher para 

um local isolado, onde a iria conquistar incondicionalmente.

À medida que fala, o Damien percorre-me os braços com 

as mãos lubrificadas pelo óleo e, depois, fá-las deslizar vaga-

rosamente pelas minhas clavículas até envolver os meus 

seios nas palmas das mãos. Travo um suspiro ofegante, com 

os mamilos a endurecerem, sequiosa de muito mais.

Felizmente, o Damien não me desilude. Move os dedos 

em pequenos círculos, levando as palmas das mãos a roçar 

levemente sobre os meus mamilos hirtos, ateando centelhas 

de prazer dentro de mim. Agito-me um pouco dentro da 

banheira, tentando sufocar o desejo, que já antes despertara 

como uma trepidação suave entre as minhas pernas e se tor-

nou agora um latejar torturante.

— Presumivelmente, ela havia de querer fugir — observa 

o Damien, e eu não consigo conter um pequeno som de con-

testação. Eu não sinto o desejo de fugir, com toda a certeza.

Embora tenha os olhos fechados, consigo detetar o tom 

de riso na voz do Damien, quando ele prossegue.

— Mas ele desejava-a, e esse desejo levava-o a mantê-la 

cativa durante um mês. Um ciclo lunar completo.

— Lua de mel — murmuro.

— É muito tempo para se estar retido — diz ele. — É pro-

vável que ela quisesse odiá-lo. — Desliza uma mão escorre-

gadia do meu seio para a mergulhar na água. Depois, avança 

um pouco mais para explorar o meu abdómen, até os dedos 

Captura-me.indd   27 7/9/15   2:36 PM



J .  K e n n e r

28

roçarem na linha aparada de pelos no meu osso púbico. — 

Mas ele estava determinado a garantir que ela ficava. E, por 

isso, dispunha-se a tentar satisfazê-la.

A mão desliza entre as minhas coxas, friccionando-me 

ao de leve.

— Ela devia ficar assustada — observa ele, enquanto eu 

inspiro ofegante, arqueando-me em direção ao seu toque, 

com a primeira sensação elétrica de um orgasmo a voltear 

dentro de mim numa alusão gloriosa aos novos prazeres que 

me esperam. — Mas ele fazia todo o possível por a acalmar.

— Sim — murmuro, com uma sensação deliciosa de 

serenidade. Inclino a cabeça para trás e mantenho os olhos 

fechados. Agora, enquanto respiro suavemente, o meu corpo 

está preparado.

A ponta do dedo do Damien desenha pequenos círculos  

no meu sexo, estimulando o meu clítoris a ponto de me fazer  

gemer, mas não me traz a satisfação pela qual anseio.

Agito as ancas com um sentimento de frustração, pro-

curando o prazer, e pedindo mais numa súplica silenciosa. 

Estou desavergonhadamente carente, louca de desejo.

— Tudo o que ele queria era dissipar-lhe os receios. 

Torná-la uma mulher ardente, frágil e desejosa.

Eu estou desejosa. Oh, meu Deus, estou tão desejosa.

O Damien desliza o dedo para dentro de mim, e eu 

solto um gemido que é tanto de prazer como de sofregui-

dão, arqueando o corpo e deixando-me cair na banheira. 

A água espirra para os lados, encharcando o Damien, sem 

dúvida, mas eu não me importo. Tudo o que pretendo é este 

momento. Só quero que ele me possua aqui mesmo.
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— Ele dedicava-lhe cada pensamento — prossegue o  

Damien, inserindo outro dedo dentro de mim, e acari-

ciando-me em simultâneo o clítoris com o polegar num 

movimento absolutamente subtil. — O seu único objetivo 

era esta mulher.

— Sim — murmuro. Deslizo com a mão por entre as 

pernas e pressiono a mão dele com a palma, implorando-lhe 

em silêncio que vá mais fundo. Com mais força.

É o que ele faz, invadindo-me abruptamente com aqueles 

dois dedos, e roçando com a ponta de um terceiro ao longo 

do meu períneo. Eu estou ofegante, contorcendo-me de 

excitação e com o corpo preparado para explodir. Sinto-me 

próxima, muito próxima, e subo a minha mão para agarrar 

no mamilo, apertando-o com força a tentar levar-me ao 

limite, enquanto o Damien me provoca e tortura.

Mas o Damien continua a querer controlar o espetáculo, 

pelo que recorre à mão livre para me cobrir o seio e imobi-

lizar os meus dedos. Ao abrir os olhos, vejo o meu próprio 

delírio refletido na expressão dele.

— Por favor — suplico, mas ele limita-se a abanar a ca- 

beça, curvando os lábios naquele sorriso arrogante que lhe 

conheço demasiado bem. O género de sorriso que prome- 

te prazeres copiosos e voluptuosidades inimagináveis, mas 

de acordo com as suas próprias condições. E o Damien é um 

homem que sabe como prolongar a sedução.

— Ele levava-a ao descontrolo total — diz-me num tom 

pausado. — Fazia-a suspirar por ele. Desejá-lo. Estimulava-a 

até ao cúmulo do prazer sensual, com a promessa de atingir 

o clímax. Levando-a tão longe que ela se rendia e se entregava 
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perante a perspetiva do êxtase supremo nos braços daquele 

homem.

— Sim — murmuro. — Oh, sim.

O Damien retira os dedos do meu sexo, e os meus mús-

culos cerram-se num protesto, com o corpo sequioso por 

tê-lo de volta. Ele envolve-me o sexo com a mão e a pressão 

torna-me quase incapaz de formular um pensamento coe-

rente.

— E só quando tinha a certeza é que ele desfrutava dela 

completamente, possuindo-a até à exaustão. — Ele retira a 

mão, e eu tenho de morder o lábio para sufocar um gemido 

de protesto.

O Damien debruça-se sobre a banheira para me retirar de 

lá, passando o braço por baixo dos meus joelhos e rodeando-

-me as costas com o outro. Lanço-lhe os braços ao pescoço e 

aninho-me contra ele, ansiando por estar tão próxima deste 

homem quanto é humanamente possível.

— Ele rodeava-a constantemente de carinho e sedução 

— prossegue o Damien, e eu protesto num murmúrio con-

tra a sua garganta. — O que foi? — inquire ele.

Inclino a cabeça para trás e fito-o através das pálpebras 

semicerradas.

— Não estou a queixar-me — refiro —, mas não tenho 

tanta certeza de que o homem da história visse as coisas à 

tua maneira.

Ele contrai os lábios.

— Não?

— O que eu penso é que eles se limitavam a levar a sua  

avante, e a mulher que se lixasse. — Arqueio uma sobrancelha 
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provocadora e o Damien baixa a cabeça para me beijar na 

fronte.

— Talvez — admite ele. — Ou talvez eu ainda não tenha 

acabado de contar a minha história. Uma coisa é ele levá-la 

a desejá-lo ardentemente. Outra coisa completamente dife-

rente é ele tomar finalmente posse dela. Para que ela com-

preenda perfeitamente que lhe pertence.

— Ah — profiro, estremecendo por dentro numa carga 

de erotismo.

— O cúmulo do prazer — diz ele devagar, com as pala-

vras tão densas de sentido que me retiram todas as forças. 

E, sim, que me deixam ainda mais húmida. — O abismo da 

paixão. Ele possuía-a, uma vez, e outra, e outra, até ela ficar 

desesperada de desejo, com todas as resistências vencidas, 

todas as hesitações anuladas. Ela apenas o conhecia a ele. 

Apenas o queria a ele. E suplicava-lhe o alívio e a explosão 

que só ele lhe podia dar.

Agora, estamos no pátio, e ele leva-me até junto da parede 

de madeira, pousando-me no chão. Abre a torneira, e a água  

deliciosamente quente derrama-se sobre mim a partir do 

chuveiro com efeito de chuva. Ergo a cabeça a desfrutar  

da forma como ela desliza sobre mim, e depois baixo o olhar, 

vendo-a escoar os últimos vestígios de espuma que rema-

nesciam da banheira.

Ao meu lado, o Damien continua vestido com os calções 

e a camisa branca desabotoada. Está ensopado, e o tecido 

fino cola-se ao seu corpo ao estilo de um modelo de capa 

de revista, levando-me a querer apenas admirá-lo e rejubilar 

com a noção de que ele me pertence.
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— Aqui — ordena-me, virando-me de frente para a pa- 

rede de madeira onde o chuveiro está acoplado. Pega-me 

no pulso e ergue-me o braço acima da cabeça. Só nessa 

altura reparo que o cabide onde o champô está suspenso 

é afinal um nó corredio. O Damien retira a embalagem de 

champô, e depois passa o cordão áspero em redor do meu 

pulso, puxando-o com firmeza e amarrando-me literalmente 

àquele lugar.

— Damien — murmuro, sentindo a minha voz tão tré-

mula quanto excitada.

O Damien também o sente, e eu distingo-lhe o indício de 

um sorriso enquanto ele pega na minha outra mão e repete 

o processo, deixando-me ali nua e aprisionada em frente  

à parede solitária.

Ele recua um passo para a minha esquerda, observando-me 

a uma distância que me obriga a virar a cabeça para o ver.

— Ele apossava-se dela — diz devagar. — Apossava-se  

e desfrutava dela. Possuía-a e dominava-a. Provocava-a e 

atormentava-a até ela compreender que, agora, ele era a sua 

vida, tal como ela era a vida dele.

Engulo em seco, escutando simultaneamente a realidade 

e a história nas suas palavras.

— E se ela já o soubesse?

Os nossos olhares encontram-se, e o ar entre nós parece 

encher-se de tensão. Experimento aquela sensação, os peque-

nos choques elétricos que se propagam por todo o corpo.  

Eu estou viva com este homem. O meu marido.

Estou viva e pertenço-lhe.

E ambos já o sabemos.
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Por momentos, penso que o Damien vai acrescentar 

alguma coisa. Ele semicerra os olhos no que eu posso ape-

nas concluir ser um ar divertido. Então — sem dizer mais 

uma palavra — dá meia-volta e afasta-se de mim, percor-

rendo com cuidado a ponte de pedra que abre caminho atra-

vés da piscina incomensurável.

Fico a vê-lo partir, decidida a não chamar por ele. Não sei  

qual é o jogo que está a fazer, mas estou certa de que existe um 

jogo. E também tenho a certeza de que, embora o Damien 

possa rejeitar-me apenas pelo prazer de me fazer implorar, 

ele não o fará durante muito tempo. Hoje não. Não, quando 

ele me deseja tão desesperadamente como eu o desejo a ele.

Ainda assim, só para prevenir, dou um forte sacão aos 

laços que me prendem, cujo único resultado é reforçar a fir-

meza dos nós. Maldição!

E, nessa altura, como a confirmar a minha hipótese, o 

Damien regressa. Trocou de roupa e, agora, veste uns calções  

de caqui e nada mais. A luminosidade do dia parece fazê-lo 

resplandecer, e eu dou comigo a pensar que ele é beijado 

pelo sol. Imediatamente, tudo o que essa ideia me provoca é 

sentir inveja do próprio Sol.

Ele encaminha-se para mim num passo determinado e,  

mesmo neste pátio junto à praia e vestido de maneira tão  

informal, não resta nenhuma dúvida de que ele é um homem 

a quem se deve obedecer. Mais do que isso, sei que o irei 

fazer de boa vontade.

O Damien traz consigo uma das taças de champanhe e 

detém-se logo ao lado da parede, permitindo-me olhar para 

ele mais facilmente.

Captura-me.indd   33 7/9/15   2:36 PM



J .  K e n n e r

34

— És linda — afirma ele, num tom tão reverencial que 

me despoja de todas as forças.

— É assim que gostas de mim? — pergunto-lhe, levan-

tando o queixo. — Nua, presa e húmida para ti?

Uma sobrancelha ergue-se levemente, e ele dá um passo 

na minha direção.

— E estás?

Oh, meu Deus, sim. Mas não lho digo, limito-me a sorrir.

— Vem cá e descobre.

— Isso é muito tentador — comenta ele, aproximando-

-se ainda mais, com cada passo que dá a aumentar a minha 

excitação e a incendiar-me um pouco mais.

— Por favor — murmuro, quando ele está suficiente-

mente perto para me tocar, mas exasperantemente não o faz.

— Por favor, o quê?

— Toca-me — peço-lhe. — Fode-me.

— Está a sentir-se desesperada, Sra. Stark? Meu Deus, 

adoro essas palavras.

— Desesperada? — repito com ironia.

— Sra. Stark. — Ele pronuncia as palavras com firmeza, 

e bebe um gole de champanhe. — Tenho a certeza de que 

não há duas palavras no mundo que me deem mais prazer. 

— Estende-me a taça. — Um gole para a noiva?

Aceno com a cabeça e debruço-me lentamente para a 

frente. Ele encosta a taça aos meus lábios, inclinando-a para 

eu beber. Absorvo um pouco, mas a maior parte escorre-me 

em gotas pelo queixo e cai nos meus seios.

Estremeço ligeiramente com os borrifos inesperados do 

líquido frio, para depois estremecer mais ainda quando o 
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Damien se inclina, apoiando-me a mão no fundo das costas 

para me impedir de me mexer, e lambe o champanhe da 

linha entre os seios.

Não identifico o som que deixo escapar. É selvagem. Pri-

mitivo. É uma intimação, uma súplica, e, se eu não estivesse 

presa a esta parede, caía de joelhos, implorando-lhe que me 

penetrasse com violência, que me possuísse vertiginosa-

mente.

Ele apodera-se do meu seio com a mão livre, percorrendo-

-me a aréola com a língua, antes de a boca se fechar sobre 

o meu mamilo. Chupa-me, despoletando uma corrente de 

excitação que se abate sobre o meu clítoris, levando o meu 

sexo já latejante a tornar-se quase doloroso com o desejo.

Debato-me para mover as mãos, ansiando por lhe roçar 

os dedos pelas costas e passá-los entre os seus cabelos. Mas 

estou completamente amarrada, e só me resta sentir, desejar 

e implorar.

Damien.

Só me apercebo que pronunciei o seu nome em voz alta 

quando ele ergue os olhos para mim, com os lábios ainda a 

pressionar-me o seio, e o rosto repleto de um desejo avassa-

lador.

— Prazer — diz ele, e depois mordisca o meu mamilo 

com força. — E dor.

Deixo escapar um grito, quando os dentes dele se cravam 

na minha pele sensível, mas, em simultâneo, os meus seios 

vibram de excitação, e o meu corpo agita-se como se cada 

zona erógena estivesse interconetada. Uma rede de sensua-

lidade estende-se dentro de mim, desde o clítoris aos seios,  

Captura-me.indd   35 7/9/15   2:36 PM



J .  K e n n e r

36

à boca, aos dedos. Envolve-me e submerge-me num misto 

de prazer e de dor, aproximando-me cada vez mais de algo  

que tem ao mesmo tempo o poder de me aniquilar e de me 

levar à plenitude.

— Diz-me o que queres. — Ele endireita-se, pressio-

nando-me o corpo com força e deixando-me sentir a ereção 

através dos calções. — Diz-me o que desejas.

— A ti — respondo. — Com força. Por favor.

Os nossos olhares cruzam-se, e ele envolve-me o pescoço 

com a mão para me impelir para ele num beijo tão violento 

que os nossos dentes colidem. Posso jurar que sinto o sabor 

do sangue na boca.

— Tu és a minha mulher, Nikki. O meu coração, a minha 

vida.

— Diz outra vez — suplico-lhe.

— Minha — profere ele, compreendendo perfeitamente 

aquilo que quero ouvir. Move-se para trás de mim, acariciando-

-me os ombros, as costas, as nádegas. — Mulher — acres- 

centa, roçando-se com força pelo meu corpo e deslizando com  

a mão para me afagar o sexo. Estou encharcada, brutalmente 

excitada, e um frémito selvagem percorre-me de cima a baixo.

Somos um, ele e eu. E, neste momento, preciso ardente-

mente de o ter dentro de mim, como se quisesse provar esta 

verdade simples e banal.

— Por favor, Damien. Eu preciso de ti.

— Ainda não — diz ele, e eu ouço o roçagar do tecido 

quando ele despe os calções. Surge de novo à minha frente 

e, enquanto se concentra em libertar-me uma das mãos,  

eu aproveito para me deleitar com o homem perfeito que 
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é Damien Stark. Vestido, ele impressiona; nu e ereto, é a 

perfeição. E eu sinto-me egoísta, ávida e gloriosamente feliz 

por ele ser meu.

— Estás a sorrir — observa ele.

— Tenho boas razões.

— Temos ambos.

Ainda tenho uma das mãos atadas, mas ele faz-me vol-

tar, deixando-me de costas para a parede. Beija-me suave- 

mente, com a língua a explorar a minha boca, e as mãos a 

percorrer-me o corpo devagar, como se acabasse de me des-

cobrir pela primeira vez.

Com a mão livre, agarro-o pela nuca, mantendo-o perto 

de mim, sem desejar que o beijo termine, mas rejeitando  

a sua doçura. Quero-o violento. Quero ser fodida.

Quero ser possuída como uma verdadeira noiva das luas 

de mel de antigamente.

— Apodera-te de mim — suplico. — Por favor, Damien, 

possui-me agora. Eu preciso de ti. Preciso de me render.

É como se as minhas palavras fossem uma invocação; ele 

intensifica o beijo, tirando-me tanto quanto lhe posso dar, 

exigindo tudo o que há em mim.

Empurra-me para trás bruscamente, deixando-me encos-

tada à parede, agarra-me na perna e ergue-a, levando a minha 

coxa a pousar-lhe sobre a anca, e deixando-me completa-

mente aberta para ele. A seguir, penetra-me com os dedos, 

e eu contorço o corpo para trás com a sensação tremenda de 

estar a ser explorada.

— Adoro sentir-te tão molhada — murmura ele, e, antes 

que eu possa responder-lhe, envolve-me a cintura com as 
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mãos, levanta-me e investe com o pénis dentro de mim. Eu 

solto um brado, absorvendo tudo o que posso nele e dese-

jando ainda mais.

Ele impulsiona-nos ruidosamente para trás, pressio-

nando-me com força contra a parede, enquanto as suas 

investidas dentro de mim se tornam cada vez mais podero-

sas. Cravo-lhe as mãos nos ombros e aperto-me contra ele, 

abrindo-me totalmente com uma necessidade tão visceral 

como a que ele sente por mim.

Isto não tem a ver com romance, vinho e rosas, e o luar. 

Isto é brutal. Primitivo.

Isto é maravilhoso.

Ele está a possuir-me. A marcar-me.

Ele dá-me o que eu preciso — tudo o que eu preciso — e 

eu submeto-me de bom grado a ele e às ondas de prazer que 

se erguem e se tornam cada vez maiores, enquanto conti-

nuamos a mover-nos em sincronia com a tempestade a bro-

tar dentro de nós.

— Diz-me — exijo-lhe, com o meu corpo a atingir o clí-

max. — Oh, Deus, por favor. Preciso de te ouvir a dizê-lo.

Os nossos corpos entrechocam-se numa investida bri-

lhante e final, enquanto a palavra que ambiciono ouvir se 

abate sobre mim, levando-me à beira do abismo e precipi-

tando-me para as estrelas num turbilhão de luz e cor.

— Mulher! — grita ele, no momento em que é condu-

zido à própria libertação. — Tu és a minha mulher, a minha 

vida, o meu amor.

E o Damien… o Damien é o meu marido.
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