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SOYUNDUM Sİzİ SENDE BULDUM SENİ BAĞDIM TUTUKLUYUM SİzLE SON OLDUM (Yenİ - SON) Crossfire Serisi E Kitap Yazarı Sylvia Day ile büyük serinin son kitabıyla, tüm kitaplarınızı sitemize ekledik. Sylvia Day belki de kitabın en iyi erotik yazarlarından biridir. Okuyacağınız dizi, en iyi kurgulanmış ve yazılmış erotik serilerden
biridir. Sitemizden pdf kitap indirip okuyabilirsiniz. Şimdiden iyi okumalar dileriz.  Lütfen eksik yorum yapmayın. Sana bölüm 1 Ateş le oynayın! Ben crossfire üçlemesi, dünya çapında 38 ülkede satılan, Amerika'da birkaç hafta için en çok satan grafik kapalı olmamıştır ilk kitap bölüm. Dedim ki, Sana ihtiyacım var Gideon. Derinin baştan
çıkarıcı kokusu yüzünden biraz sarhoş olduğumu sanıyordum. Bana kızgınsın. Bileklerimi bırakıp yüzümü avuçlarımın arasına koydu ve dudaklarıma bastırdı. Pantolonuna uzanıp gizli fermuara ulaşabilmek için iki düğme açtım... Ne zaman en popüler New York bekar Gideon Cross, Cross Holding varisi, ve Eve Önce Bay Gizemli ve
Tehlikeli, genç bir kadın tek bir şey yapabilirdi: onun tüm beden ve ruh teslim ... Kendimi sende buldum 2 Korkma! Siyah reçine gözlerimi açtım. Gideon yanıma oturdu, yatağı hafifçe parçaladı ve üzerime eğildi ve vücudumu elleriyle battaniyenin üzerine sardı. Parmaklarına göğsüne dokunduğumda çıplak tenini hissettim. O bened ve
ayağa kalktı, bana doğru eğilerek, dudaklarını dudaklarından çekmiyor; Aramıza battaniye çekti. Crossfire serisinin ilk kitabı yla başlayan Sana soyunmuş, Gideon ve Eva'nın tutkulu aşkı belirsiz bir şekilde devam ederken, eski aşıkların, her iki şiddet tenli karanlık yüzlerin ortaya çıkması bu ilişkiyi bambaşka bir boyuta taşıyor. Bakalım
korkunç bir gizem ifade edilebilir mi, nam-ı diğer Bay Tehlikeli ve Gizemli. Eva hangi büyük tehlikenin farkında değil? I Found Myself in You'da Crossfire serisinin heyecanı daha da yüksek.  Sana bağlıyım 3 Sen benimsin! Gideon havlumu çıkardı ve açtı. Havlu yere düştüğünde ve ben onun önünde çıplak olduğumda, kötü bir nefes aldı.
Oh, Eva. Sesi o kadar duygu doluydu ki gözlerim yanıyordu. Gömleğini kafasından çıkardı ve Attı. Sonra bana uzandı, yavaşça ellerime uzandı, çıplak tenimizin birbirine değdiği anı uzattı. Crossfire aşk ilişkisi sedingly devam ediyor! Tutkuyla iç içe, Eva ve Gideon şimdi kimsenin bilmediği tehlikeli bir sır var! Eva'nın hayatını mahveden
üvey kardeşi Nathan öldürüldü. Peki onu kim öldürdü? Eve şüpheleri ve aşkı arasında doğru yolu bulacak mı? Sana bağlıyım ve okuyucuları nefessiz bırakan bir dönüm noktası. Eva ve Gideon'a aşık yeni bir perde... 4. kitap serisi Crossfire, I'm Under Arrest, Eva ve Gideon aşık yeni bir perde açılır. Ortaya çıkan sırları ile, tutku ateşi daha
da körüklenir ... Kitap listesi Ben crossfire size 5 tutkulu final ile bitirdi. Seninle birlikteyim, ateşli serinin son kitabı, seninle. Bir nefes nefese sıcak romantizm için hazırlayın! Bu Eva ve Gideon'un aşkının doruk noktası. Crossfire serisi PDF indir 1.Kitap 2- Kitap 3- Kitap 4- Kitap 5 - Kitap EBOOK İnDİrİn İndirmek için tıklayınız! Dünyada
nihayet Türkçe sahne yapan 3logy! Crossfire Serisi 1. Kitap... Ateşle oynayın! Ben crossfire üçlemesi, dünya çapında 38 ülkede satılan, Amerika'da birkaç hafta için en çok satan grafik kapalı olmamıştır ilk kitap bölüm. Dedim ki, Sana ihtiyacım var Gideon. Derinin baştan çıkarıcı kokusu yüzünden biraz sarhoş olduğumu sanıyordum. Bana
kızgınsın. Bileklerimi bırakıp yüzümü avuçlarımın arasına koydu ve dudaklarıma bastırdı. Pantolonuna uzanıp gizli fermuara ulaşabilmek için iki düğme açtım... Gideon Crossnam, New York'un en popüler bekar varisi, Cross Holding, başka bir Gizemli ve Tehlikeli Eve önce ortaya çıktı, genç bir kadın sadece bir şey yapmak başardı: onun
tüm beden ve ruh teslim ... Kitap Adı: I Section You Author: Sylvia Day Publisher: Born Books Pages: Play with 380 Fires! I Stripped You, Crossfire üçlemesinin, Amerika'da haftalardır en çok satan lar listesinde yer almadan dünya çapında 38 ülkede satılan ilk kitabıdır. Sana ihtiyacım var Gideon. Derinin baştan çıkarıcı kokusu yüzünden
biraz sarhoş olduğumu sanıyordum. Beni deli edeceksin. Bileklerimi bırakıp yüzümü avuçlarımın arasına koydu ve dudaklarıma bastırdı. Pantolonuna uzan ve sırrı zip New York'un en popüler bekarı Gideon Cross için iki düğme açtım, Cross Holdings'in varisi - Bay Gizemli ve Tehlikeli - ve Eve'in huzuruna çıktığında genç bir kadın tek bir
şey yapabilirdi: tüm bedeni ve ruhuyla ona teslim olmak. Dr. David Aylen Goodwin için. Sonsuz sevgi ve minnetle. Teşekkür ederim, Dave. Sana hayatımı borçluyum. 1 Biz bara gitmek ve kutlamak zorunda. Oda arkadaşımın coşkulu teklifine şaşırmadım. Carey Taylor en küçük ve en önemsiz şeyleri bile kutlamak için bahaneler
uyduruverdi. Bu yanını her zaman cazibesinin bir parçası olarak gördüm. Eminim yeni bir işe başlamadan bir gece önce bir şeyler içmek kötü bir fikirdir. Hadi, Eva. Carey, oturma odamızda yarım düzine hareketli parselin ortasında yerde oturdu, tatlı bir şekilde gülümsüyordu. Birkaç gün için parsel açmak için çalıştı ama yine de çok güzel
görünüyordu. İnce yapısı, koyu renk saçları ve yeşil gözleri ile Carey'nin sadece muhteşem görünmediği günlerin sayısı neredeyse hiç biri değil. Dünyada en çok sevdiğim kişi olmasaydı belki de seni kıskanırdım. Gidip barış yapmalıyız demiyorum. dedi. Sadece bir ya da iki kadeh şarap. Mutlu saatler. Takılırız ve 8'e kadar eve gideriz.
Bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Yoga pantolonumu ve dar kesim spor tişörtümü işaret ettim. Bir saatle işe gideceğim ve sonra spor salonuna gideceğim. Hızlı yürüyün ve sporunuzu daha hızlı yapın. Carey'nin zekice kaldırıp kavisli kaşı beni güldürdü. Bir gün milyon dolarlık yüzünün dünyanın dört bir yanındaki reklam panolarında ve
moda dergilerinde çıkacağından o kadar emindim ki. Yüzündeki ifade ne olursa olsun, Carey, her zaman muhteşemdi. Yarın işten sonra ya gitmeye ne dersin? Eğer günün sonunda hayatta kalırsam, gerçekten kutalmaya değer bir şeyimiz olacak. Anlaştık. Yeni mutfağımızı akşam yemeğine açıyorum. 'I...) Yemek pişirmek Carey'nin zevk
aldığı şeylerden biriydi ama bunu yapabilecek kapasitede değildi. Sorun değil. Bana gülümsedi, yüzüne düşmeyen bir saç telini havaya uçurdu. Hasattan çoğu restoranı çatlatacak bir mutfağımız var. Buradaki yemeklerin kötü olmasına imkan yok. Emin değildim, ama artık yemek pişirmekten bahsetmemeye karar verdim ve sallanmaya
başladım. Asansörle birinci kata indim ve görevliye gülümsedim, kapıyı abartılı bir hareketle tuttum. Dışarı çıkar çıkmaz Manhattan'ın kokuları ve sesleri etrafımı sardı ve keşfetmeye davet etti. San Diego'da yaşlı. Sanki kalkıp başka bir dünyaya taşınmış gibiyim, sadece tüm ülkeye değil. Bu iki büyük metropolden biri kendi içinde kendine
güvenen bir tembel, diğeri ise delicesine enerjik ve hayat doluydu. Rüyamda, asansörsüz bir Brooklyn binasında yaşıyormuş gibi davrandım ama oğlumu dinlerken kendimi Manhattan'ın Yukarı Batı Yakası'nda buldum. Carey olmasaydı, bu büyük dairede kendimi çok yalnız hissederdim. Kapıcı beni şapkayla karşıladı. İyi akşamlar Bayan
Tramell. Taksiye ihtiyacın var mı? Hayır, teşekkürler Paul. Spor ayakkabılarımda ileri geri sallandım. Yürüyeceğim. Gülümsedi. Öğleden sonra hava çok güzel. Şimdi iyi oldu. Deli gibi ısınmadan June'un tadını çıkarmam gerektiğini söylüyorlar. Tavsiye yerinde, Bayan Tramell Ben bir şekilde eski Ness bina ve komşu binalar ile hizalanmış
modern bir cam çıkış altından çıkana kadar benim ağaç boyalı sokakların nispeten sakin hava zevk ve Broadway ve akan trafik karmaşa ulaştı. Hala kendimi sahte bir New Yorklu gibi hissediyordum. Adresim ve işim buradaydı ama yine de metroya alışamadım ve taksiyi durduramadım. Yürürken, gözlerimi açtım ve etrafa bakmamaya
çalıştım ama kolay olmadı. Görecek ve yaşayacak çok şey vardı. Duyusal bombardıman sizi şaşırttı - yiyecek satan tezgahlardan yayılan kokularla karışık egzoz dumanı, sokak seyircisinin müziğiyle kaynaşan itfaiyecinin çığlıkları, inanılmaz çeşitlilikyüzleri, stiller ve aksanlar, muhteşem mimari harikalar... Ve arabalar. Tanrı. Başka bir yere
giden o huzursuz araba akıntısı gibi bir şey hiç görmemiştim. Her zaman bir ambulans, bir polis arabası ya da bir itfaiye kulaklarını sersemleten elektronik sirenler ile sarı taksi kesmek için çalışıyorlardı. Tam teslimat saatlerine ayak uydurmak için sıkışık trafikle boğuşan sokaklarda ve kamyonlarda dolaşan hantal çöp kamyonlarına
hayrandım. Şehirlerine olan sevgilerini en sevdikleri ayakkabılar kadar kolay ve rahat bir şekilde taşıyan gerçek New Yorklular, istiflerini bozmadan her şeyi yaşadılar. Romantik gusto ile, kaldırımlarda çukurlar ve delikleryükselen buhar Metro kükrediğinde ve zemin ayaklarımın altında titrediğinde ben gülümseyip ayaklarımı öttene kadar
göz kırpmadılar bile. New York benim için tamamen yeni bir aşktı. Bacaklarım kesilmişti ve bu benim için çok açıktı. Bu yüzden işe gideceğim binaya girdiğimde yollarda sakin bir adamı oynamak için büyük bir büyü yapmak zorunda kaldım. En azından işim için istediğimi aldım. Yeteneklerimle hayatımı kazanmak istiyordum ve bu
başlangıç pozisyonu iş demekti. Yarın sabahtan itibaren, Amerika'nın önde gelen reklam ajanslarından biri olan Waters Field ve Liman'da Mark Garrity'nin asistanı olacaktım. Üvey babam, finans devi Richard Stanton, işi kabul etmediğim için üzgündü çünkü onunla bu kadar gurur duymasaydım, arkadaşlarından biriyle çalışabilir ve bu
bağlantıdan yararlanabilirdim. Baban kadar inatçısın dedi bana. Bitiremeyen bu polisin maaşıyla öğrenci kredilerini öde. Babamın asla geri dönmek istemediği ciddi bir kavgaya dönüştü. Kızımın eğitimi için başka bir erkeğe para ödetmektense ölmeyi tercih ederim. dedi. Buna saygı duydum. Stanton'ın ona saygı duyduğunu hissettim. Ben
kredileri kendim ödemek için mücadele çünkü her iki adam anlayabiliyordu ... Ve onu kaybettim. Babam için bir gurur kaynağıydı. Annem onunla evlenmeyi asla kabul etmedi ama babam olmayı hiç bırakmadı. Artık eski gerilime kızmak için bir yol yoktu; Bu yüzden işyerime olabildiğince hızlı bir şekilde varmaya odaklandım. Ben bu kısa
mesafe yürüdü gibi saat tutmak için yoğun bir Pazartesi seçti; Waters Field ve Liman'ın 30 dakikadan az bir sürede bulunduğu Crossfire binasına varacağım için heyecanlıyım. Kafamı geriye attım ve binanın çizgilerini yukarıda ki ince gökyüzü şeridine kadar takip ettim. Bulutları, çapraz ateşi sıkan parlak safir renkli bir kuleydi ve çok
etkileyiciydi. Ben daha önce görüşmeye geldiğini biliyordum, ve döner kapıların diğer tarafında, bakır nakış ile dekore edilmiş, altın mermer zemin ve duvarlar, mat alüminyum güvenlik masası ve turnikeler ile, dışında gibi takdire şayan oldu. Yeni kimlik kartımı pantolonumun iç cebinden çıkardım ve masanın üstündesiyah takım elbiseli
gardiyanlara gösterdim. Çünkü kıyafetimi uygun görmediler ama beni durdurdular ama sonra geçmeme izin verdiler. Asansörle 20. İşe gitmemin ne kadar süreceğü hakkında bir fikrim var. Operasyon tamamlanacaktı. Tam asansörlere doğru yürürken, ince yapılı, şık giyimli, esmer bir çantakadın bir turnike ye tökezledi ve dikilen sikkeler
yetiştirdi. Sikkeler mermerin üzerine düşüp neşeyle dağıldığında, etraflarındaki insanlar istiflerini kırmadan yoluna devam ettiler. Yüzümde bir ifadeyle eğildim ve gardiyanlardan biriyle parasını toplamasına yardım ettim. Teşekkür ederim, dedi garip ve huzursuz bir gülümsemeyle. Ben de ona gülümsedim. Merak etme. Aynı şey bana da
oldu. Tam girişe yakın bir yere ulaşmak için çömelirken, terzinin ellerinden üzerlerine dökülen şık dantel çizmeler ve siyah bacaklarla karşılaştım. Adamın yolumdan dönmesini bekledim. Özel dikişli yelek bile tek başına beni heyecanlandırmak için yeterince seksi, ama ne gerçekten heyecan verici uzun boylu, güçlü ama ince inşa içinde
oldu. Ama bu muhteşem erkek vücudu ne kadar etkileyici olsa da, beni kendimden geçirmek için yüzüne ulaşmak gerçekten aklımı aldı. Oh! Kelime... Oh! Zarif bir şekilde önümde oturdu. Bu zarif erkeklik gözüme geldiğinde tek yapabildiğim gawk oldu. Vuruldum. Sonra aramızda bir şey hareket ediyordu. Bana baktığında değişti... Sanki
perde gözünden kaldırılmış ve ortaya çıkan kavurucu güç ciğerlerimdeki tüm havayı almış gibi. O coşkulu yoğun cazibe, güçlendirilmiş, coşkulu ve acımasız güç neredeyse hissedilir bir ifade haline geldi. Tamamen içgüdüsel bir şekilde geri çekildim. Ve kendimi bitirdim. Dirseklerim bu acımasız karşılaşma yüzünden mermer zeminlerle
zonkluyor ama acıyı bile bilmiyordum. Gözlerim önümdeki adama kilitlenmişti ve çok meşguldüm. Kömür saçları nefes kesici bir yüz çerçevesi. Kemik yapısı heykeltıraşı mutluluk gözyaşlarına boğabilirdi ve keskin bir ağzı, pürüzsüz, ince bir burnu vardı, bıçak gibi, koyu mavi gözlü vahşi bir güzelliği vardı. Bu biraz kısaltılmış gözler dışında
tüm çizgiler inexpressiveness tarafından koşullandırılmışedildi. Gömleği ve takım elbisesi siyahtı ama kravatı bu parlak öğrencilerle tam renk uyum içindeydi. Zeki, titiz gözleri beni kokuyordu. Nabzım hızlandı; dudaklarım sık nefes lerime yol açar çağrıldı. Baş döndürücü bir kokusu vardı. Onlar ruh değildi. Duş jeli, belki. Ya da şampuan.
Her ne ise, ağzını sulıyor, tıpkı adamın kendisi gibi. Benimle temasa geçtiğinde, altın ve onix kol düğmeli çok pahalı bir saat olduğu ortaya çıktı. Titreyerek içini çektim ve elimi eline aldım. Elimi tuttuğumda nabzım tekmeledi. Dokunuşu bana elektrik gibi çarptı ve koluma bir şok dalgası gönderdi, saçlarımı sırtımdan dikerek. O sadece bir an
için kibirli bir eğri ile kaşları arasında kırıştırılmış anksiyete bir ifade ile durdu. Haklı mısın? Onun kültürel ve yumuşak sesihafif bir hırıltı bana iyi hissettirdi, onun zihnine seks getiren bir ses. Olağanüstü seks. Bir an için, bu adamın bana orgazm verip sadece konuşabileceğini düşündüm. Dudaklarım kurudu, cevap vermeden önce dillerini
ıslattım: İyiyim. Hafif bir zarafetle kalktığınızda beni dışarı çıkardı. Göz temasımız vardı çünkü gözlerimi ondan yıkayamıyordum. İlk başta düşündüğümden daha gençti. Sanırım 30 yaşından küçüktü ama gözlerinde çok daha fazla hava vardı. Sert ve çok zeki görünüyorlardı. Ona doğru çekildiğimi hissettim; Sanki beni sırtıma bağlı bir iple
tutuyor, yavaşça bana doğru çekiyordu. Yarı yaşlı halimden çıktım, gözlerimi kırpıp kendimi dışarı çıkardım. Sadece güzel değildi ... Büyüleyiciydi. Onun karşısında, kadın gömleğini kırmak ve gömleğinin düğmeleri ile onun kişisel parmak izi gitmek görmek isteyen böyle bir adamdı. Ben bu çılgın pahalı takım elbise onun uygar ve kentsel
konumu baktı ve ne bir fucked, ilkel, çizik levha düşündüm. Yere yaslanıp düştüğümü fark etmediğim kimliğimi yerden kaldırdı ve beni kışkırtıcı bakışlarının sınırlarından kurtardı. Beynim yalnız da olsa tekrar çalışmaya başlıyor. O kendini kontrol ederken, ben çok beceriksizdim. Neden böyle aşağı indim? Çünkü kör oldum, neden. Başını
kaldırdı ve bana baktı, ve bu pozisyonda - önümde diz çökmüş - o bir kez daha benim denge bozdu. Kalktıdığımda gözleri gözlerimdeydi. İyi olduğuna emin misin? Bir süre otursan iyi olur. Yüzüm yanıyordu. Gördüğüm en kendine güvenen ve zarif insanın önünde ne kadar beceriksiz ve beceriksiz olmak zorundaydım. Sadece dengemi
kaybettim. İyiyim. Gözlerimi çevirdiğimde, bir kadının çantasının içindekileri masaya serpiştesini gördüm. Ona yardım eden refakatçi. Sonra arkasını döndü ve bana geldi, bin bir özür diledi. Ona topladığım bir sürü bozuk para uzattım ama takım elbiseye yakalandı ve beni unuttu. Bir anlık aradan sonra, elimi uzattım ve parayı çantamda
bıraktım. Sonra bir şans aldı ve tekrar adam bir göz attı ve onu bana bakarak bulundu, minnettar esmer yağmur yağıyordu rağmen. Adama minnettarlığını yağdırmış tabii ki. Sanki ona gerçekten yardım eden ben değilmiyim. Susmasını beklemedim. Kartımı alabilir miyim lütfen? Bana bir kart uzattı. Onu aldığımda adama dokunmamaya
çalışsam bile parmakları parmaklarıma dokundu ve bir kez daha bir heyecan dalgası tüm vücuduma daldı. Teşekkür ederim diye mırıldandıktan sonra, onun yanında durdum ve döner kapıya doğru yöneldim. Kaldırımda durdum ve New York havasını tuzsuz yaptım, bazıları güzeldi, bazıları milyonlarca zehirli kokuya sahip. Çığlık atan bir
Bentley binanın önünde duruyordu. Arabanın tertemiz karanlık camlarında yansımamı gördüm. Yanaklarım kırmızıydı ve gri gözlerim çakmaklarla parlıyordu. Bu ifadeyi daha önce de banyo aynasında bir adamla yatmadan önce yüzümde görmüştüm. İfadem hazırdı ve şu anda yüzümde olacak bir yer ya da zaman değildi. Hayır, hayır,
hayır, hayır, hayır, hayır. Kendinizi toparlamak. Bay Gizemli ve Tehlikeli ile sadece beş dakikam vardı ama bu beni huzursuz ve yoğun bir enerjiyle doldurmaya yetti. Hala onun cazibesini hissettim. İşi bitirmediğimi iddia edebilirim, bu yüzden Crossfar'a geldim, ama eğer yaparsam, gelecekte çok pişman olacağımı biliyordum. Aynı gün kaç
kez saçma sapan bir şey yapacaktım? Yeter artık diye sessizce yemin ettim. Taksi ancak önünde düştü, ilk başka bir taksinin yolunu kesme, ve sonra aniden ışık değişti ve boynuzları aniden sahne yapmadan önce birkaç saniye önce kavşağa atladı cesur yayalar nedeniyle frenler çarparak. Bunu, çok fazla ciddi öfke içermeyen çığlıklar
izledi, ancak çok sayıda küfür ve çeşitli el hareketleri eşlik etti. Birkaç saniye içinde herkes olanları unutacak, çünkü şehrin doğal hızında sadece bir atıştı. Ben kendimi yürüyüş te reis izin olarak yüzümde hafif bir gülümseme vardı ve spor salonuna yöneldi. New York'un tekrar sakinleştiğini sanıyordum. Harikasın. Aslında, koşu bandında
ısınacaktım ve bir saati tamamlamak için birkaç alet kullanacaktım. Benim için kickboks dersi olduğunu görünce bekleyen öğrencilerle karıştırdım. Ders bittiğinde kendimi daha iyi hissettim. Kaslarım tam doz yorgunluktan titriyordu ve o gece yattığımda iyi uyuyacaktım. Çok iyiydin. Yüzümdeki teri havluyla sildim ve benimle konuşan genç
adama baktım. Adam ince yapılı, uzun boylu, vücut şekli ve kaslı idi. Delici kahverengi gözleri ve mükemmel buğday teni vardı. Kirpikleri seni kıskandıracak kadar kalın ve uzundu ve kafası tamamen tıraş edildi. Teşekkürler. Dudaklarım hüzünle büküldü. Bu benim ilk seferim di, değil mi? Kahkahalara uzandı. Parker Smith' i. Eva Tramell.
Doğal bir zarafetin var, Eva. Biraz eğitimle, bir savaşçı olacaksın. New York gibi bir şehirde, kendinizi nasıl koruyacağınızı bilmeniz gerekir. Duvarda asılı olan mantar tahtaya gitti. İlave kartvizitler ve broşürlerle kaplıydı. Parlak renkli bir kağıdın alt ucundan parçalardan birini kopardı ve bana uzattı. Krav Maga'yı hiç duydun mu? Jennifer
Lopez'in filmindeydi. Ben Krav Maga'nın öğretmeniyim ve seni işe almak istiyorum. Bu benim web sayfam ve bir stüdyo numarası. Tavrıhoşuma gitti. Bu kurnaz, tam göründüğü gibi; Ve gülümsemesi gerçekti. Bana yazmaya çalışıp çalışmadığını merak ediyordum ama buna rağmen bunu çok şık bir şekilde yaptı, emin değildim. Parker
göğsüne sarıldığında, kaslı pazılar vardı. Siyah kolsuz bir tişört ve uzun şort giyiyordu. Converse ayakkabılar eski ve rahat görünümlü, dövmeler onun T-shirt, ilkel kabile sanatının teması yaka görünür idi. Web sitesinde ders saatleri. Bir gün gel ve bak bakalım bu senin için mi? Kesinlikle düşüneceğim. Daha iyi hissediyorsun. Tekrar elini
uzattı ve sıkıştırma sağlam ve kendinden emindi. Umarım seni görürüm. Geri döndüğümde, ev harika kokuyordu ve Adele müzik sisteminin hoparlörlerinden Kaldırımları Kovalama mırıldanıyordu. Açık mutfağa bakarken, Carey'nin uygun bir şekilde müzik sallarken, sobaydaki bir şeyle uğraştığını gördüm. Tezgâhın üzerinde açık bir şişe
şarap ve yarım bardak kırmızı şarap vardı. Hey, ben yaklaşırken bağırdı. Ne pişirdin? Akşam yemeğinden önce duş almaya vaktim var mı? Şarabı başka bir bardağa koydu ve kahvaltı tezgâhına şık bir şekilde kaydırdı, hareketi inceledi ve bana gönderdi. Onu çocukken uyuşturucu bağımlısı annesi ve üvey ailesi ve amipleri arasında
gezerken görenlerin hiçbiri. Ve devlet rehabilitasyonunda olduğunu tahmin edemiyordu. Kıymalı makarna. Ve hayır, duş alma, yemek hazır. Eğlenceli miydi? Spor salonuna vardıktan sonra iyiydi. O ticaga bar taburelerinden biriyle oturdum. Ona kickboks dersinden ve Parker Smith'ten bahsettim. Benimle gelmek ister misin? Krav Maga mı?
Carey iki tarafa da başını salladı. Bu çok zor. Çürük aldım ve bu işimi kaybetmeme neden olacak. Ama seninle gelip deli olup olmadığını göreceğim. Bekleme gecesi makarna döktüğünü gördüm. O bir, değil mi? Babam bana erkekleri okumayı öğretti. Tanrı'nın takım elbiseli kötü bir adam olduğunu böyle anladım. Normal insanlar birine
yardım ettiklerinde, çevreyi rahatlatan anlık bir bağ kurabilmek için yalan da olsa gülümserler. Ama diğer taraftan, ona gülümsemiyordum. Bebeğim, dedi Carey, kaseleri dolaptan çıkararak, Sen seksi, lezzetli bir kadınsın. Sana doğrudan soracak cesareti olmayan birinden şüpheliyim. Yüzümü buruştup baktım. O küçük makarna boru,
kıyılmış parçalar ve bezelye, ince bir domates sosu ile kaplı ile, önümde kase koydu. Aklında bir şey var. Bana bundan bahset. Tamam... Ben bir kase de kaşık sapı düzenlenen ve yemek hakkında yorum yapmamaya karar verdi. Sanırım bugün dünyanın en seksi adamıyla tanıştım. Belki de gelmiş geçmiş en seksi adam. Kime? Ben
olduğumu sandım. Ayakta yemek tercih carey, tezgahın diğer tarafında kaldı. Kendi karışımını atıştırmasını bekledim. Söylenecek pek bir şey yok, gerçekten. Crossfire'da lobime düştüm ve beni yakaladı ve aldı. Kısa mı uzun mu? Sarışın mı esmer mi? İnşa edilmiş mi, ince mi? Gözleri ne renk? Uzun zaman oldu. Esmer. İnce ve inşa
edilmiş. Mavi gözler. Kılık değiştirmesine bakılırsa, boktan parası var. Ve o seksi, deli gibi. Bazı iyi adamların çok fazla hormonu yoktur ama bazı larının garip bir cazibesi vardır. Bu adam bir erin içindeydi. Gizemli ve Tehlikeli'nin Dokunuşu'nu hissettiğim kadar güzel. Nefes kesen yüzü tüm berraklığıyla hafızamdaydı. Bir insanın aklını bu
şekilde mahvedecek kadar güzel olmanın yasaklanması gerekir. Beynimde yanan zincirler henüz tam olarak iyileşmedi. Carey dirseğini tezgâha kadar çıkardı. Kalkmana yardım ettikten sonra ne oldu? Omuz silktim. Sorun değil. Sorun değil? Dışarı çıktım. Ne olmuş yani? Onunla flört etmiyor musun? Bir ısırık daha var. Aslında, kötü
yemek değildi. Ya da açlıktan ölüyordum. Flört edilemeyecek bir adam değildi Cary. Flört edemeyen adam diye bir şey yoktur. Bu adamın hiçbiri zararsız görünüyordu, ben ifadesiz bir sesle söyledi. Oh, bu onlar, diye akıllıca söyledi. Yaramaz çocuklar eğlenceli olabilir, ama çok yaklaşamazsın. Carey bunu biliyor. Her yaştan erkek ve kadın
onun ayaklarının altında olacak. Ama her nasılsa her seferinde yanlış kişiyi seçmeyi başardı. Saplantılı sapıklardan dolandırıcılara, aşkları için intihara kalkışanlardan, hayatlarında başka biri olduğunu ondan saklayanlara kadar her türlü aşık vardı... Akla gelebilecek tüm türleri biliyordu. Dedim ki, bu adamın eşcinsel olduğunu hayal bile
edemiyorum. Çok gergindi. Ama bak, tüm bu gerginlikten sonra eminim yatakta harika olacaksın. Şimdi de paya geldin. Adamı unut. Sadece fantezilerinde yüzünü kullan ve orada mükemmelleştir. Ben daha çok aklımdan adam almak istiyorum ... Yayın tarihi 25 Şubat 2013, 23 Mayıs 2013
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