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"Unde crezi că mergem?"
Jared întrebat. "Asta este o întrebare va trebui să vă întrebaţi de ce suntem având în cină şi
conversaţie în loc de sex?". Savannah întrebă. Spre meritul său, el nu a sufoca, dar a
răspuns fără probleme. "Asta e contondent." "Avocaţii dori să folosească douăzeci cuvinte
atunci când o va face", a replicat ea. "Nu." "Atunci să spunem că v-aţi aşteptat sex nu-mi
place sa fiu previzibil.." Ochii lui Jared fulgera pe ei, cu o putere care borcane. "Când vom
ajunge în jurul valorii de sex, Savannah, acesta nu va fi previzibil Vei şti exact cine esti cu,
şi-l vei aminti.." În acel moment, ea nu avea nici cea mai mică îndoială Poate că a fost ceea
ce ei îngrijorat. "Toţi ta se misca, MacKade avocat de timp şi locul dvs.?" "Asta-i drept."
Ochii lui sa schimbat, luminat de un umor care a fost greu să reziste. "Sunt un fel
tradiţional de om."
Nora Roberts
Mândria MACKADE Jared
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Siluetă
EDIŢIE SPECIALĂ
Publicat de Cărţi Silhouette
America Distribuitor de Romance contemporane
Prolog
Pădure a reiterat cu război Hopa şi picioare de funcţionare. Trupele au fost pe deplin
angajate în luptă, peppering câmpurile dincolo de copaci cu bombardamentul sporadice. A
doua zi a sunat cu accident de arme şi strigătele de răniţi. Deja zeci de vieţi au fost
pierdute, iar supravieţuitorii au iesit la sânge. Frunze, încă luxuriant şi verde din vara
moarte, a format un baldachin deasupra capului, permiţând doar subţire, grinzi praf de
lumina soarelui la prelinge prin intermediul. Aerul era gros şi umed şi a efectuat mirosul
bogat de pe pământ şi animale în căldura vezicule. Nu a fost nici un loc MacKade Jared a
fost mai fericit decât în pădure bântuit.
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El a fost un ofiţer de Uniune, un căpitan. El a ajuns sa fie capitan, deoarece, la doisprezece
ani, el a fost cea mai veche, si a fost dreptul său. Trupele sale a constat din fratelui său
Devin, care, fiind zece, a trebuit să se mulţumească cu rangul de caporal. Misiunea lor a

fost clar. Anihila Rebels. Pentru că războiul a fost o afacere serioasă, Jared a complotat
strategia lui. El ar Devin ales pentru trupele sale, deoarece Devin ar putea urma ordinele.
Devin a fost, de asemenea, un gânditor bun. Si Devin a fost un vicios care nu se iau
prizonieri-mână-în-mână luptător. Rafe şi Shane, ceilalţi fraţi MacKade, au fost luptători
feroce prea, dar acestea au fost, Jared ştia, impulsiv. Chiar şi acum, erau curse prin padure,
convulsivă şi hollering, în timp ce Jared aşteptat cu răbdare în ambuscadă. "Ei vor să se
separe, te uiţi," Jared murmură el ca şi Devin hunkered în perie. "Cifrele pe Rafe desen-ne
şi ne platesti." Jared scuipat, pentru că el a fost doisprezece şi scuipa a fost rece. "El nu are
o minte militar." "Shane nu are o minte la toate," puse în Devin, cu dispreţ aşteptat de frate
pentru frate. Ei au zambit peste faptul că, cei doi baieti tineri cu părul negru despletit si
fetele frumos, care au fost tuciuriu cu murdaria si sudoare. Ochii lui Jared, un verde rece
ierboase, scanat în pădure. El ştia fiecare piatra, fiecare butuc, fiecare cale bătut. Adesea, el
a venit aici de unul singur, să rătăcească sau doar să se aşeze. Şi pentru a asculta. Pentru a
vântului prin copaci, foşnetul de veveriţe şi iepuri. Pentru a murmur de fantome. Ştia că
alţii au luptat aici, a murit aici. Şi îl fascinat. El ar crescut pe câmpul de luptă Războiul
Civil de la Antietam, Maryland, şi el ştia, ca orice băiat ar fi, manevre şi greşelile,
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triumfuri şi tragediile acea zi fatidică, în septembrie 1862. O luptă care a câştigat locul în
istorie ca cea mai sangeroasa zi din Razboiul Civil a fost obligat să tragă la imaginatia de
un băiat. El a avut pieptănate fiecare picior de pe câmpul de luptă cu fraţii lui, a jucat mort
în Lane Bloody, prin lanuri de porumb concurat proprie, în cazul în care pulbere neagră a
ars tulpinile de uscare mult timp în urmă. El a avut o noapte mai multe plutea asupra
conceptului de frate contra frate-pentru reali-şi întrebat ce parte ar putea fi jucat dacă el a
fost născut în timp pentru acele zile teribile şi eroică. Cu toate acestea, ceea ce el, cel mai
fascinat a fost ca oamenii au dat viata pentru o idee. Deseori, atunci când stătea liniştit cu
padurile din jurul lui, el a visat peste care luptă pentru ceva la fel de preţioasă ca o idee, şi
pe moarte cu mândrie. Mama lui ia spus de multe ori că un om nevoie de goluri, şi
convingeri puternice şi mândrie în căutarea lor. Apoi, ea ar râde că râde de ei profundă,
zbârli părul şi spune-i că având în mândria nu va fi niciodată problema lui. El a avut deja
prea mult de ea. El a vrut să fie cel mai bun, mai rapid, mai puternic, mai inteligent. Nu a
fost o ţintă uşoară, nu cu trei frati la fel de determinat. Deci, el însuşi împins. Studiat mai
mult, s-au luptat mai aprig, a lucrat mai greu. Pierderea nu a fost doar o opţiune pentru
MacKade Jared. "Ei vin," Jared şopti. Devin dădu din cap. Fusese asculta trosni din nuiele,
fosnetul de perie. Aşteptare timpul său. "Rafe că felul Shane cerc în spatele.." Jared nu au
pus la îndoială de evaluare Devin lui. Fratele lui a avut instincte ca o pisica. "Voi lua Rafe
Tu rămâi aici până când suntem logodiţi.. Shane'll
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vin de funcţionare. Apoi, puteţi să-l scoată "Anticiparea luminat ochii Jared lui. Mâinile doi
frati", strîns într-un salut scurt. ". Victorie sau moarte." Jared zărit primul său din camasa
decolorat albastru, un blur de miscare ca fiind duşmanul punctate de la copac în copac. Cu
răbdare de un şarpe, el a aşteptat, aşteptat Apoi,. cu un strigăt de sânge coagulare, a sărit. El
a adus Rafe aborda într-un zbor care le-a atât skittering peste murdăria brute în ustura de
mure sălbatice. A fost un atac surpriza placuta, dar Jared nu a fost indeajuns de nesabuit
incat sa cred ca ar fi la sfârşitul anului acesta a fost Rafe. vicios un adversar, ca orice copil
de la Antietam elementar ar putea atesta. El a luptat cu un fel de bucurie diabolica că Jared
a înţeles Există într-adevăr perfect. era nimic mai bun decât pounding pe cineva într-o zi
fierbinte de vară în cazul în care ameninţarea de şcoală a fost mai aproape de târâtoare şi
toate muncile dimineaţă au fost în spatele tău. spini rupt hainele şi la zgâriat carnea. doi
băieţi luptat înapoi la calea, pumnii şi coatele ingrasare, adidaşi sapaturi in la tocuri pentru
cumpărare. apropiere, o bătălie a doua a fost în curs de desfăşurare, cu blesteme şi
mormăieli şi criza care îndeplineşte organismelor de peste frunze uscate în vârstă de fraţii
MacKade au fost în cer.. "Tu eşti mort, pleava Rebel! "Jared strigat atunci când a reuşit să
apuca Rafe într-un headlock alunecos." te iau la dracu 'cu mine, bluebelly "Rafe! strigă
dreapta spate. În cele din urmă, ei au fost pur şi simplu prea bine potrivite, şi ei laminate
departe de fiecare murdare alte,, suflare, şi rîzînd.
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Ştergerea sange dintr-o buză pe părţi, Jared întoarse capul sa ma uit la trupele sale se
angajeze inamicul. Se uită la el ca şi cum s-au Devin va avea un ochi negru, şi Shane a avut
o rupe în blugi său, care a fost mergi la a lua-le pe toate în necazuri. El a lăsat un oftat lung,
mulţumit şi am urmărit jocul lumina soarelui prin frunze. "Mergând să-l desparti?" Rafe
întrebat, fără mult interes. "Nu." Întâmplare, Jared şters de sânge de la bărbie. "Sunt
aproape terminat." "Am de gând să meargă în oraş." De energie în continuare ridicat, Rafe
delimitate în sus şi periată de pe pantalonii lui. "O sa adu-mi un sifon în jos, la Ed lui."
Devin oprit wrestling Shane şi se uită peste. "Ai ceva bani?" Cu un zîmbet de lup, Rafe
jingled schimbare în buzunar. "Poate." Sezonul eliberat, el a aruncat parul din ochii lui,
apoi a decolat de la o rulare mort. Perspectiva încântătoare de agitare sferturi din buzunare
Rafe a fost tot un impuls Devin şi Shane necesare. Dintr-o data unite, ele scrambled off
reciproc şi alungaţi după el. "Haide, Jare," Shane chemat peste umăr. "Vom lui Ed." "Du-te
la voi recupera.." Dar el a întins pe spate, cu ochii la lumina soarelui prin pâlpâirea
marchiza de frunze. Ca urmele fraţii lui "pounding s-au estompat, el a crezut el ar putea
auzi sunete de luptă vechi. Boom-ul şi accident de mortare, ţipetele de morţi şi muribunzi.
Apoi, mai aproape, respiraţie zdrenţuită a pierdut şi speriat.
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El a închis ochii, prea familiar cu fantomele din aceste păduri care urmează să fie oarecum
enervat de compania lor. El a dorit el le-ar cunoaşte, ar fi putut-am întrebat ce a fost ca
pentru a pune viata ta, sufletul vostru, la risc. A iubi un lucru, un ideal, un mod de viaţă,
atât de mult v-ar da tot ce ai fost să-l apere. El a crezut că el ar fi pentru familia sa, pentru
părinţii săi, pe fraţii săi. Dar asta a fost diferit. Asta a fost ... familie. Într-o zi, el a promis,
el va face mărcii sale. Oamenii se uitau la el şi ştiu că există MacKade Jared, un om care
stătea de ceva. Un om care a făcut ceea ce trebuia făcut, şi niciodată nu a întors spatele lui
pe o lupta.
Capitolul I
Jared a dorit o bere rece. El ar fi putut gusta deja, ca prima inghititura lung, care ar începe
să spele drojdia o zi prost în instanţă, un judecător idiot si un client care a fost condus-l
încet nebun. El nu a cont de faptul că ea a fost vinovat ca păcat, ar fi fost cu siguranta un
accesoriu înainte şi după fapt, în val de spargeri mic în extremitatea vestică a Hagers-oraş.
El ar putea înghiţi apărarea vinovat. Asta era treaba lui. Dar el a fost obtinerea naibii de
bolnav şi obosit de a avea lovit clientului său pe el. Femeia a avut o vedere foarte oblică de
avocat-client relaţiilor. El ar putea spera doar că ar făcut clar că, dacă ea a apucat din nou
fundul lui, ea a fost pe ei si pe cont propriu.
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În condiţii diferite, el ar fi găsit-o doar usor insulte, chiar destul de amuzant. Dar el a avut
prea mult pe mintea lui, şi pe calendarul lui, pentru a juca jocuri. Cu o smucitură iritat de
încheietura mâinii, el a blocat un CD clasic în sistemul său de sistemul stereo al maşinii,
apoi permiteţi-Mozart i se alăture pe traseul de lichidare spre casa. Doar o singura oprire,
îşi spuse. O oprire rapidă, şi apoi o bere rece. Şi el nu ar fi avut chiar şi faptul că one stop,
în cazul în care această Morningstar Savannah a deranjat să se întoarcă apelurile lui. El
laminate umeri pentru a usura tensiunea şi perforate pedala de gaz pe o curbă de a se
delecta cu un pic de viteza ilegale. El a condus de-a lungul drum de ţară familiar rapid,
observând abia mugurii prima ofertă de primăvară pe copaci sau ceata slab de Dogwood
sălbatice gata să înflorească. El a frânată pentru un iepure darting, a trecut un pick-up se
îndreaptă spre Antietam. El a sperat Shane a avut cină început, apoi amintit cu un jurământ
că era rândul lui să gătească. Încrunta potrivit faţa lui, cu liniile sale sculptate,
imperfecţiunea uşoară de un nas care a fost rupt de două ori, la marginea greu de subţire. În
spatele ochelarilor umbrită, în conformitate cu arcuiesc sprancenele negre, ochii îi erau reci
şi brusc verde. Deşi buzele lui au fost stabilite într-o linie de iritare, care nu a distrage
atenţia de la apelul de ele. Femeile de multe ori că sa uitat la gură, şi se întrebă ... Atunci
când a zâmbit, şi gropiţe în obraji alături făcut cu ochiul, au oftat şi au cerut ei înşişi cum
că soţia lui a avut vreodată să-l scape. El a făcut o prezenţă comanda într-o sală de
judecată. Umeri largi, şolduri înguste şi dur, a construi rangy privit întotdeauna lustruite
într-un costum adaptate, dar nu destul de elegant, capacul mascat

file: / / C: \ Documents and Settings \ Compaq_Owner \ My Documents \ My eBooks \
Nora Rober ... 11/8/2009
Pagina 9 din 222
puterea de sub. Părul său negru a avut val suficienta pentru a-curl recurs corespunz ˘ atoare
la gulerul unuia dintre sale cămăşi scrobite alb. În sala de judecată nu a fost MacKade
Jared, unul dintre fratii MacKade care au rula trece peste partea de sud a judeţului din ziua
în care s-au născut. El a fost Jared MacKade, consilier-la-lege. Se uită în sus la casa de pe
deal chiar în afara oraşului. Acesta a fost vechea Barlow locul pe care Rafe fratele său a
revenit în oraş pentru a cumpăra. El a văzut maşina lui Rafe în partea de sus a benzii
abrupte, şi ezitat. El a fost ispitit de a trage în, pentru a uita de acest mic detaliu ultima zi şi
a cotei de bere pe care a vrut cu Rafe. Dar el ştia că, dacă Rafe nu a fost de lucru, ciocănire
sau ferăstrăul, sau pictură o parte a casei care ar fi un pat si mic dejun de toamna, el ar fi de
aşteptare pentru noua sa sotie să vină acasă. Este încă uimit Jared că cel mai rău a
MacKades rău a fost un om căsătorit. Deci, el a condus trecut, a luat furca din stânga a
drumului pe care l-ar eoliene în jurul valorii de către agricole MacKade şi parcela mică de
teren pe care se învecinează. Potrivit informaţiilor sale, Savannah dimineaţă ingstar-a
cumpărat casă mică pe marginea pădurii doar două luni înainte. Ea a locuit acolo cu fiul ei
şi, astfel cum a fost cea mai mare parte moara bârfă uscată în cazul în care ea a fost în
cauză, evident, ţinut la ea. Jared gândit femeia a fost fie prost sau nepoliticos. In experienta
sa, atunci cand oamenii au primit un mesaj de la un avocat, l-au răspuns. Deşi vocea de pe
maşina ei telefonic a fost scăzut, gutural, si uimitor de sexy, el nu a fost aşteaptă cu
nerăbdare să întâlnire că vocea faţă-în-faţă. Această misiune a fost o favoare pentru un
coleg, şi un
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pacoste. El a prins o bucatica din mica casa prin copaci. Mai mult de o cabină, într-adevăr,
el medita, deşi un al doilea etaj a fost adăugat mai mulţi ani în urmă. Se întoarse pe bandă
îngustă de către căsuţa poştală de la Morningstar, viteza de tăiere său dramatic de a negocia
goluri şi găuri, şi a studiat casa ca el a abordat. A fost log, construit iniţial, după cum a
amintit el, ca la faţa locului unele medicul oraşului, vacanta. Asta nu a durat mult timp.
Oamenii din oraşul gandit de multe ori au vrut rustic, până când a trebuit. Locaţie liniştită,
copacii, clocot paşnică a unui pârâu topped off de ploaie de ieri, a sporit atmosfera din
casa, cu liniile sale simple, din lemn netratat şi prispa din fata ordonat. Banca abrupt în faţa
sa a fost stancoasa si dur, iar în timpul verii, el ştia, au tins să fie acoperite cu buruieni
mare, incurcate. Cineva a fost la locul de muncă aici, el meditativ, şi aproape a ajuns la un
stop. Pământul a fost săpat şi a avansat, a lucrat la o adâncime maro. Nu erau încă pietre,
dar au fost folosite ca o amenajare decorative naturale. Cineva a plantat tufe de flori printre
ei, în spatele lor. Nu, el a dat seama, cineva a fost de plantare smocuri de flori. El a văzut
figura, mişcarea, ca el rotunjite creastă şi a adus maşina lui să se oprească la sfârşitul
benzii, alaturi de un compact îmbătrânire. Jared ridicat servieta lui, a urcat din maşină şi a

început pe specimenul proaspăt cosite de iarbă. El a fost foarte recunoscător pentru
ochelarii lui întunecoasă, când Savannah Morningstar a crescut. Ea fusese îngenuncheată în
mijlocul instrumentele murdăriei şi grădină şi apartamente de flori. Atunci când sa mutat,
ca sa mutat încet, centimetru cu centimetru foarte impresionant. Ea a fost înalt-o curbaţi
cinci la zece, el a estimat-completarea unui galben prostituată tricou şi blugi rupte la limita
absolută a
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lege. Picioarele ei au fost nesfârşite. Picioarele îi erau goale şi mâinile ei innegrite cu solul.
Soarele glinted pe parul la fel de groase şi negre ca a lui. Ea a purtat pe spate ei într-una
panglica vrac. Ochii ei s-au ascuns, cum i-au fost, în spatele ochelari de soare. Dar ceea ce
a putut vedea din fata ei a fost fascinant. Dacă un om ar putea trece peste acest organism cu
adevărat uimitor, el ar putea petrece o mulţime de timp pe care se confruntă, Jared medita.
Pometi sculptate a crescut mare şi întinsă pe piele, culoarea de praf de aur. Gura ei a fost
completă şi unsmiling, nasul drept şi ascuţite, bărbia uşor ascuţite. "Savannah
Morningstar?" "Da, asta e drept." El a recunoscut vocea de la robotul telefonic. El niciodată
nu am cunoscut o voce şi un organism care sa se potriveasca perfect unul pe altul mai mult.
"Sunt MacKade Jared." Ea a înclinat capul, şi soarele aruncat o privire pe tenta de
chihlimbar de ochelarii ei. "Ei bine, sa arati ca un avocat nu am făcut nimic, în ultima
vreme, de care am nevoie de reprezentare pentru.." "Eu nu am de gând door-to-door clienti
solicita Am plecat mai multe mesaje pe calculatorul dumneavoastră.." "Ştiu." Ea a
îngenuncheat din nou pentru a termina de plantare o bucată de violet brumărele. "Lucru la
îndemână despre masini este că nu trebuie să vorbesc cu oameni pe care nu doriţi să
vorbiţi." Cu atenţie şi ea a mângâiat murdărie în jurul valorii de rădăcini superficiale.
"Evident, nu am vrut să vorbesc cu tine, MacKade Avocat." "Nu prost", a declarat el. "Doar
nepoliticos."
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Amuzat, ea a inclinat fata de până la său. "Aşa e. Eu sunt.. Dar din moment ce esti aici, ai
putea la fel de bine spune-mi ce esti asa de tras până să-mi spună." "Un coleg de-al meu din
Oklahoma ma contactat după ce el te pe senile în jos." Rapidă strîngînd în intestin
Savannah a venit şi a plecat. Intenţionată a luat un alt mănunchi de brumărele. Luând timp,
ea a schimbat şi la spart murdăria cu lopata mâna ei. "Nu am fost în Oklahoma pentru
aproape zece ani nu-mi amintesc de rupere orice legi înainte de am plecat.." "Tatăl tău a
angajat pe colegul meu să vă localiza." "Nu mă interesează." Ei floare-de plantare starea de
spirit a fost plecat. Pentru ca ea nu a vrut să infecteze flori nevinovat cu otrava agitare în
interiorul ei, ea a crescut din nou şi a frecat mainile pe ei blugi. "Poti spune colegul
dumneavoastră să spun tatălui meu că nu mă interesează." "Tatăl tău e mort." El ar avea

nici o intenţie de a spune ei în acest fel. El nu a mentionat tatal ei sau moartea pe telefon,
pentru că el nu a avut inima să rupă astfel de ştiri într-o maşină. Jared amintit încă durerea
rapidă, mistuitoare de moartea tatălui său lui. Şi mamei sale. Ea nu a oftat sau dominatia
sau suspin. În picioare drepte, Savannah absorbit şocul şi a refuzat durerea. Odată ce nu a
fost dragoste. Odată ce nu a fost nevoie. Şi acum, ea a crezut, acum nu era nimic. "Când?"
"Şapte luni în urmă a luat. Ceva timp să te găsească. Îmi pare rău-" Ea îl întrerupse.
"Cum?"
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"O scădere Potrivit informaţiilor mele,. El a fost de lucru ale circuitului de rodeo. El a luat
o scădere rău, sa lovit la cap. El nu era inconştient lung, şi a refuzat să meargă la spital
pentru razele X. Dar el a contactat mea coleg şi ia dat instrucţiuni. O săptămână mai târziu,
tatăl tău sa prăbuşit O embolie.. " Ea a ascultat fără un cuvânt, fără mişcare. În mintea ei,
Savannah ar putea vedea pe omul ea ar odată cunoscut şi iubit, agăţându-se de spate a unui
Mustang secţionare, o parte ajungând în cer. Ea ar putea vedea el rîzînd, ea a putut vedea-l
beat. Ea a putut vedea-l murmurînd endearments la un Mare îmbătrânire, şi ea ar putea
vedea-l ardere cu furie şi ruşine ca şi se întoarse propria lui fiică, singurul lui copil, departe.
Dar ea nu a putut vedea-l mort. "Ei bine, mi-aţi spus." Cu aceasta, ea sa întors spre casă.
"Dna Morningstar." Dacă el a auzit durerea în vocea ei, el ar fi dat de confidenţialitate ei.
Dar nu fusese nimic în vocea ei. "Mi-e sete." Ea a condus până căii de evacuare care taie
prin iarba, apoi urcat pe verandă şi lăsaţi uşa Slam ecranul din spatele ei. Da? Jared gândit,
fumans. Ei bine, aşa a fost el. Şi el a fost al naibii de bine de gând să terminaţi această
afacere şi să obţină unul rece el însuşi. El a intrat în casă, fără a se obosi să bat. Camera de
zi mică deţinute mobilier construit pentru confort, scaune cu perne profundă, căzuţi,
clasament robust, care ar suporta greutatea picioarelor odihnă. Zidurile au fost o nuanta de
umăr, care sa contopit frumos cu pin de podea. Au fost vii stropi de culoare pentru a
compensa şi de provocare a moale sunete de-tablouri, perne, o împrăştie peste covoare de
jucării strălucitoare care-l amintea ea a avut un copil.
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El a trecut prin într-o bucătărie cu contoare strălucit alb şi strălucitor de pin acelaşi etaj, în
cazul în care ea stătea în faţa chiuvetei, spălarea pământ de grădină din mainile ei. Ea nu sa
deranjat să vorbească, dar uscate pe ei off înainte ca ea a luat o cană de limonada de la
frigider. "Aş vrea să terminăm cu asta la fel de mult ca tine," ia spus el. Ea a lăsa să iasă o
respiratie, a luat ochelari de soare de pe ei şi le-a aruncat pe tejghea. Nu a fost vina lui, ea
însăşi amintit. Nu complet, oricum. Când ai venit în jos la el, şi a adăugat toate piesele
împreună, nu mai era nimeni de vina. "Arăţi fierbinte." Ea a turnat limonadă intr-un pahar
inalt, dat-o el. După oferindu-i o privire rapidă de ochii migdalati de culoarea de ciocolata

topita, ea sa întors departe pentru a obţine o altă sticlă. "Multumesc." "Ai de gând să-mi
spună că au avut datorii pe care eu sunt obligat să achite Dacă sunteţi, am de gând să-ţi
spun am nici o intenţie de a face acest lucru.?" Jittering în stomacul ei a avut aproape
calmat, aşa că se lăsă pe spate împotriva contra şi au trecut picioarele ei goale la glezne.
"Am facut ceea ce am, şi am de gând să-l păstraţi." "Tatăl tău a lăsat şapte mii, 825 dolari
si o schimbare.." El a privit la statia de sticlă, ezitati, apoi continuaţi să facă o călătorie la
buze. A băut încet, pe gînduri. "Unde a obtine sapte mii de dolari?" "Nu am nici o idee, dar
banii sunt în prezent într-un cont de economii carnet în Tulsa.." Jared set servieta lui în jos
pe masă butcherblock mici, sa deschis. "Trebuie doar să-mi arate dovada de identitate şi să
semneze aceste documente, şi moştenirea va fi transferat la
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tu "" Eu nu-l vreau. "semn Primul ei de emoţie a fost fisura de sticlă împotriva contra" Nu
vreau banii lui. ". Jared stabilit documentele pe masă." E banii tăi. "". Am spus că nu-l
vreau "cu rabdare Jared alunecat ochelarii lui şi agatat-le în buzunar de top.". Am înţeles că
s-au înstrăinat de tatăl tău. "" Tu nu înţelegi nimic ", a tras înapoi." Tot ce trebuie să ştiţi
este că nu vreau banii aia. Deci, pune documentele înapoi în servietă fantezie şi să plecăm.
"Ei bine utilizate pentru argumente, Jared ţinut ochii-i lui sa temperamentul-nivel".
Instrucţiunile tatălui tău a fost că, dacă aţi fost doresc sau nu pot să pretindă moştenire,
aceasta a fost de a Du-te la copilul tau "Ochii ei au topit." Lasa-fiul meu din aceasta.. ""legala "" Stai legala a dumneavoastră. E fiul meu. A mea. Şi e alegerea mea. Noi nu doresc
sau au nevoie de bani "" Dna. Morningstar, aveţi posibilitatea să refuze ceea ce priveşte va
tatălui tău, ceea ce înseamnă că instanţele se va implica şi complica ceea ce ar trebui să fie
o foarte simplu, chestiune simplă. La naiba, fă-ţi o favoare. Ia-o, sufla-o pe un week-end în
Reno, da-l la caritate, ingroapa-l într-o tavă poate în curte. "Ea se forţat să se calmeze, nu,
un aspect uşor atunci când emoţiile ei s-au majorat." Este foarte simplu şi simplă. Eu nu am
luat banii "capul ei jerked în jurul valorii de la sunetul de trântind uşa din faţă.". Fiul meu ",
a spus ea, şi împuşcaţi Jared un aspect letale.
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"Nu vă spune nimic cu el despre acest lucru." "Hei, mama! Connor şi cu mine-" El a
derapat la un popas, un baiat inalt, slab, cu ochii mamei sale şi părul murdar negru, strivit
sub un capac lui Fielder înapoi. El a studiat Jared, cu un amestec de curiozitate şi de
neîncredere. "Cine e el?" Manierele a fugit în familie, Jared a decis. Cele prost. "Sunt
MacKade Jared, un vecin." "Eşti fratele lui Shane." Băiatul se duse, luă limonadă mamei
sale şi a băut-l în mai multe înghiţituri zgomotoase. "E cool. Asta în cazul în care am fost,
mine şi Connor,", a declarat mama lui. "Peste de la ferma MacKade Acest mare pisica
portocalie a avut pisoi.." "Din nou?" Jared murmură. "De data asta am sa iau la veterinar

personal şi având în ei sterilizate. Ai fost cu Connor," Jared a adăugat. "Connor Dolin."
"Da." Suspecte, băiatul îl privea pe marginea lui de sticlă. "Mama lui un prieten de-al
meu," Jared a spus pur şi simplu. Mâna lui Savannah odihnit pe scurt, confortabil, pe
umărul fiului ei. "Bryan, du-te sus si razuiti o parte din murdăria am. Gând să înceapă
cina." "Bine." "Ma bucur sa ai intalnit, Bryan." Băiatul a privit surprins, fulgeră apoi un
rânjet rapid. "Da, se răceşte. Voi vedea."
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"El arata ca tine," Jared a comentat. "Da, el nu." Gura ei înmuiat puţin la sunetul de
agregare picioarele în sus pe scări. "Mă gândesc punerea în izolare fonică." "Am încercat
să obţină o imagine cu el în jurul valorii de palling cu Connor." De distracţii din ochii ei
tras în firea atât de repede, îl fascina. "Şi aveţi o problemă cu asta?" "Sunt încercarea de a
obţine o imagine," Jared repetate, "a firului care trăiesc condus doar la etaj şi liniştită,
dureros de timida Connor Dolin Copii la fel de încrezători ca fiul tău să nu aleg, de obicei,
baietilor le place Connor pentru prieteni.." Temperamentul şi netezite. "Ei doar dat click
Bryan nu a avut o mulţime de oportunităţi de a păstra prietenii.. Ne-am mutat în jurul
valorii de o afacere buna. Asta e în schimbare." "Ce te-a adus aici?" "Am fost-" Ea a rupt,
şi buzele curbate. "Acum, încercaţi să vă fie de vecinătate, astfel încât voi înmoaie şi să ia
această mică problemă de pe mâinile tale Las-o baltă.." Ea sa întors pentru a lua un pachet
de piept de pui din frigider. "Şapte mii de dolari este o mulţime de bani Dacă îl pun într-un
fond de facultate acum, s-ar da fiul tău un bun început atunci când el este gata pentru
aceasta.." "Când şi dacă gata Bryan pentru facultate, am să-l pun prin mine însumi." "Eu
înţeleg despre mândrie, Dna Morningstar De aceea este uşor pentru mine să vadă, atunci
când este deplasată.." Ea sa întors din nou şi oglindită panglica ei în spatele umărului.
"Trebuie să fii pacient, de-carte-, tip politicos, domnul MacKade."
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Grin că grinzi la ea face aproape clipi ei. Ea a fost sigur că au existat state unde acest tip de
armă a fost ilegală. "Nu a ajunge la oraş mult, nu?" Jared murmură. "Te-ai auzi diferite
Adresaţi-vă mama lui Connor despre MacKades cândva, doamna Morningstar.. Voi pleca
lucrări." El a alunecat ochelarii de soare din nou. "Tu-l cred că peste şi să se întoarcă la
mine Sunt în carte.." Ea a rămas în cazul în care ea a fost, o încruntare pe faţa ei şi un
pachet rece de pui prime în mâinile ei. Ea era încă acolo când motorul masinii sale urlat la
viaţă şi fiul ei au venit darting înapoi în jos pe scări. Rapid ea luă actele şi le-a împins în cel
mai apropiat sertar. "Ceea ce a fost el aici?" Bryan vrut să ştie. "Cum de a purta un
costum?" "O mulţime de bărbaţi poartă costume''Ea ar sustrage., Dar ea nu s-ar minţi, să nu
se Bryan." Şi să rămână în afara frigiderului. Încep cina. "Cu mâna pe uşa de la frigider,
Bryan laminate la ochii lui." Sunt mort de foame. Eu nu pot aştepta pentru cină "Savannah

smuls un măr dintr-un castron si se aruncă peste umăr, zâmbind să se atunci când a auzit
solide iz de captură Bryan lui.". Shane a spus ca a fost bine dacă ne-am dus de după şcoală
şi mâine sa uitat la pui ceva mai mult. Exploataţiei foarte frumos, mamă. Ar trebui să
vedeţi "" Am văzut înainte de ferme. "" Da, dar elegant această cuiva.. Are doi caini. Fred
şi Ethel "." Fred şi-"Ea a rupt într-un râs." Poate că va trebui să vedem
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că "". Şi de la pătul pentru fân, puteţi vedea clar în oraş. Connor spune ca o parte din
bătălia sa purtat chiar acolo pe câmpurile. Probabil baieti mort peste tot "." Acum, că sună
într-adevăr ispititor. "" Şi m-am gândit-"Bryan crunched în măr lui, a încercat să sune
casual"-aţi dori poate să vină peste si uita-te la pui. "" Oh , mi-ar ""? Ei bine, da. Connor a
spus poate Shane ar oferi unele deplasare atunci când au fost înţărcaţi. S-ar putea dori o "Ea
a stabilit un capac pe carnea de pui a fost sauteing.". Aş? "" Sigur, da, de, cum ar fi,
compania atunci când eu sunt în şcoală. "El a zâmbit winningly." Deci, nu s-ar te singur
"Savannah deplasat greutatea ei pe şold ei şi l-au studiat owlishly.". Acesta este unul bun,
Bry. Serios neted. "Asta a fost ceea ce el a fost bazează pe." Deci pot sa "Ea ar fi dat lumea,
nu doar un mic pisoi."? Sigur. "Râsete ei laminate gratuit atunci când el însuşi a lansat în
braţele ei. cu masa de peste, preparate făcut, îngrozit că temele terminat ei şi a copilului
care a fost viaţa ei ascunse in pat cu capac mingea lui, se aşeză pe Savannah leagăn frontpridvor si am privit în pădure. Ea sa bucurat de modul de noapte mereu adâncit acolo în
primul rând, ca şi cum ar avea o cerere primară. Mai târziu ar putea fi hoot de o bufnita, sau
scăzut huruitul de bovine Shane MacKade lui Uneori,. dacă acesta a fost foarte
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liniştit, sau nu ar fost ploaie, ea ar putea auzi bula a pârâului peste pietre. Acesta a fost prea
devreme, în primăvara încă de flash si stralucirea de licurici. Ea aştepta cu nerăbdare să-i,
şi a sperat Bryan nu a fost încă dincolo de stadiul în cazul în care el le-ar Chase. Ea a vrut
sa ma uit la el rula în curtea proprie, în lumina stelară într-o noapte caldă de vară când
florile au fost infloreste, aerul era gros cu parfum lor, şi din păduri au fost o perdea densa
de închidere le-off de la oricine şi orice. Ea a vrut ca el să aibă un pisoi sa se joace cu
prietenii la chemarea lui, o copilarie plina de momente, care a durat pentru totdeauna. O
copilarie, care ar fi tot ceea ce ei nu a fost niciodată. Setarea leagăn în mişcare, ea se lăsă
pe spate şi am băut în linişte absolută a unei noapte ţară. Ea a luat-o zece ani lungi, greu
pentru a ajunge aici, pe acest leagăn, pe această verandă, în această casă. Nu a fost un
moment de aceasta, ea regretat. Nu este sacrificiul, durerea, vă faceţi griji, de risc. Pentru
ca să regrete una a fost la toate regret. Pentru a regret unul a fost de a regreta Bryan. Şi care
a fost imposibil. Ea a avut exact ceea ce ea a avut străduit pentru acum, şi ea a câştigat ea
însăşi, în ciuda cote brutal aranjate împotriva ei. Ea a fost exact în cazul în care ea a vrut să

fie, care ea a vrut să fie, şi nici o fantoma din trecut ar strica pentru ea. Cum indraznesti sa
ofere banii ei, atunci când tot ce-ar dorit vreodată a fost dragostea lui? Deci, Jim
Morningstar, era mort. Băut greu, greu-de viaţă, fiul hardheaded de catea a mers Bronco
ultimul său, roped ultimul său
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taur. Acum, ea a fost trebuia să întristăm. Acum, ea a fost trebuia să fie recunoscător că, la
sfârşitul anului, el ar gândit la ei. El ar gîndi la nepot el n-ar vrea, nici măcar nu văzut. El ar
ales mândria lui asupra fiicei sale, şi mici licăr de viaţă care au fost in interiorul ei. Acum,
după tot acest timp, el a fi gândit să facă pentru ca doar cu sub opt mii de dolari. La dracu
cu el, Savannah gând obosit, şi a închis ochii. Opt milioane de euro nu ar putea face ei uita,
si sigur ca dracu 'nu a putut cumpăra iertarea ei. Şi nu avocat într-un costum elegant, cu
ochi criminal si o limba de argint a fost de gând să schimbe mintea ei. MacKade Jared ar
putea merge în iad dreapta, împreună cu Jim Morningstar. El ar avea nici o afacere nu vine
pe pământ ei ca în cazul în care făcea parte acolo, în picioare în bucătăria ei sorbea
limonadă, vorbind despre fondurile colegiu, zambitoare astfel incat dulce de la fiul ei. El ar
avea nici un drept să urmărească acel zambet de la ei-nu e atât de excesiv de-up şi se
amestecă toate acele sucuri care ea ar lăsa în mod deliberat mergem plat şi uscată. Ei bine,
ea nu era mort, la urma urmei, ea a crezut cu un oftat din inimă. Unii bărbaţi păreau să fi
fost create pentru a se amestecă sucuri de o femeie. Ea nu a vrut să stau aici în această
noapte primăvară frumoasă şi să se gândească cât timp acesta a fost, deoarece ea ar ţinut un
om, sau a avut loc. Ea chiar nu a vrut să ne gândim la toate, dar el ar traversat de gazon ei
şi agitat lumea ei laborios construite în mai puţin timp decât a durat să clipească. Tatal ei a
murit, şi ea a fost foarte mult în viaţă. MacKade avocat a făcut aceste două fapte perfect
clare într-o vizită scurtă. Cu toate acestea de mult ea a vrut să-l evite, ea a fost de gând să
trebuie să se confrunte atât cu aceste fapte. În cele din urmă ea ar trebui să se confrunte cu
Jared din nou. Dacă ea nu-l caute, ea a fost anumite, el ar fi înapoi. El a avut ca
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câine uite taur despre el, destul de costum şi cravată sau nu. Deci, ea ar trebui să decidă ce
să facă. Şi ea ar trebui să spună Bryan. El a avut o dreptul de a cunoaşte bunicul său era
mort. El a avut o dreptul de a cunoaşte despre moştenirea. Dar doar pentru seara asta, ea nu
s-ar crede, ea nu ar face griji, ea nu ar fi de mirare. Ea nu a fost conştient de mult timp că
obrajii ei erau ude, umerii ei tremurau, hohote au fost rupere la gît. Curling intr-o minge, ea
a îngropat faţa ei împotriva genunchi. "Oh, tati ..."
Capitolul doi
Jared nu a fost spre deosebire de munca agricolă. El nu va avea grijă să facă o viaţă, aşa

cum a făcut Shane, dar el nu a fost opus la punerea în câteva ore şi acum din nou. Din
moment ce el ar pune casei sale din oraşul de pe piaţă şi sa mutat înapoi acasă, el a tăbărât
în ori de câte ori a avut timp. A fost un fel de munca pe care nu a uitat niciodată, ritmuri
uşor să cadă înapoi în-cele pe care musculatura curând amintit. Mulsul, hrănirea, a arat,
semănat. Dezbrăcat până la o transpirate tricou şi blugi vechi, el a scos baloturi de fân
pentru stocul de produse lactate. Vaci alb-negru pentru lumbered prin, organismele de larg,
robust lovire, cozi swishing. Mirosul dintre ele a fost un memento de tineret, de tatăl său
mai presus de toate. MacKade Buck a avut tendinţa de vacile sale bine, şi a învăţat băieţii
săi la
file: / / C: \ Documents and Settings \ Compaq_Owner \ My Documents \ My eBooks \
Nora Rober ... 11/8/2009
Pagina 23 din 222
a le vedea ca o responsabilitate, precum şi un mod de a face o viaţă. Pentru el, ferma a fost
foarte simplu un mod de viaţă-şi Jared ştia la fel ca de Shane. El a intrebat acum, ca el a
căzut înapoi în rutină a tinde, ceea ce tatăl său s-ar fi gândit la fiul său mai vechi, avocat.
El, probabil, ar fi fost un pic uimit de alegerea de costum şi cravată, din hârtie întocmit şi
depus, de apariţii şi rezervările. Dar Jared spera el ar fi fost mândru. El avea nevoie să
creadă tatăl său ar fi fost mândru. Dar acest lucru nu a fost astfel un mod prost de a petrece
o zi de sâmbătă, el a meditat, după o săptămână de săli de judecată şi de documente. În
apropiere, Shane fluierat un ton lipsit de raţiune şi au comasat vacile pentru a hranei pentru
animale. Şi se uită, Jared dat seama, foarte mult ca tatăl lor ar fi cu mult praf, blugi, cămaşă
praf dezlega pe un corp dur, disciplinat, purtat capac peste parul care au nevoie de a atinge
un frizerie. "Ce părere aveţi despre noul vecin?" Jared strigă. "Huh?" "Vecin nou," Jared
repetate, şi jerked degetul mare în direcţia de Morningstar teren. "Oh, vrei să spui zeita."
Shane păşit departe de prin, ochii visători. "Am nevoie de un moment de tăcere", murmură
el, şi a trecut mîinile peste inima lui. Amuzat, Jared swiped o mână prin părul lui. "Ea este
impresionant." "Ea este construit ca ... nu am cuvinte." Shane a dat una dintre vaci o palmă
afectuos pe crupă. "Am văzut-o doar o dată. Ran în ea şi copilul ei de a intra în piaţă.
Vorbit cu ea timp de aproximativ două minute, salivat pentru următoarea oră."
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"Cum te-a greva?" "Ca un fulger, frate." "Gândiţi-vă puteţi ţine-ţi capul din pantaloni scurţi
pentru un minut?" "Pot să încerc." Shane aplecat pentru a ajuta la rupe baloturi. "Ca o
femeie care se pot ocupa ea însăşi şi nu este în căutarea pentru companie," a decis. "Bună
cu copil, puteţi să spuneţi doar prin modul în care acestea stau împreună.." "Da, am
observat că." Interesul lui Shane a fost stârnit. "Când?" "Am fost acolo de câteva zile în
urmă avut o mica afacere legală.." "Oh". Shane rotit sprîncene. "Privileged comunicare''?"
Asta-i drept. "Jared tras peste un alt Bale şi curmat sfoară." Care e cuvântul pe ea? "" Nu
este mult de nimic. Din ceea ce am primi, ea a fost în zona de Frederick, a văzut anunţul

pentru cabină în hârtia în jos acolo. Apoi, ea a aruncat în aer în oraş, căutate de proprietate,
a pus copilul la şcoală şi se închise în afara pe deal ei mic. Este de conducere doamna Metz
nebun "". Pun pariu. Daca doamna Metz, regina a viţei de vie, nu poate primi nici bârfă pe
ea, nimeni nu poate "." Daca esti handling unele afacere juridice pentru ea, că ar trebui să
fie în măsură să dea ceva pierde. "" Ea nu este o client, "Jared a spus, şi a lăsat-o la asta."
Băiatul ajunge în jurul valorii de aici? "" Acum, şi din nou. El şi Connor. "
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"O asociere nui adevărat." "Este frumos să le vezi togetner Bry lui un pistol, lasă-mă să-ţi
spun.. Are un milion de intrebari, opinii, argumente." Shane a ridicat o spranceana. "Îmi
aminteşte de cineva." "Asta aşa?" "Tata a spus întotdeauna dacă au existat două avize cu
privire la un subiect, te-ai avea pe amândouă de copil ca asta.. Şi el face rada Connor. E
bine să aud." "Băiatul nu a avut suficient să râdă despre, nu cu un tata ca Joe Dolin." Shane
mormăit, colectarea de până sfori aruncată. "Ei bine, Dolin lui în spatele gratiilor şi la
ieşirea din imagine." Shane dat înapoi, verificarea peste turma lui şi dincolo de teren. "El
nu va fi bătut pe Cassie mai, sau terorizarea acei copii de divorţ va fi definitivă în curând?".
"Ar trebui să avem un decret final în termen de şaizeci de zile." "Nu poate fi destul de
curand Trebuie să mă văd la porci.. Vrei să ajungi un alt Bale din hambar?" "Sigur." Shane
condus peste la stilou, pregătit să se amestecă hranei pentru animale. La vederea lui, porci
graşi au început să se amestecă şi se sforăi. "Da, tati e aici, băieţi şi fete." "El vorbeşte cu ei
tot timpul," Bryan a anunţat de la spatele lor. "Ei vorbesc dreapta înapoi." Cu un zîmbet,
Shane avansat, şi a văzut că băiatul nu era singur.
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Savannah stătea cu o mână pe umărul fiului său şi un zâmbet uşor. Părul ei era liber, care
se încadrează ca o ploaie neagră peste umeri de o jacheta denim ponosită. Shane a decis
porci ar putea aştepta, şi sa aplecat pe gard. "Bună dimineaţa". "Bună dimineaţa". Ea a
făcut un pas înainte, sa uitat în pen-ul. "Ei uite foame." "Sunt mereu foame De aceea noi le
numim porci.." Ea a râs şi a sprijinit un picior pe treapta de jos a gardului. Ea a fost o
femeie folosit la vedere, sunetul si mirosul de animale. "Acela nu există cu siguranţă, arata
bine hrănit." El a mutat mai aproape pentru a putea bucura de parfumul parului ei. "Ea e
plin de purcei voi avea în curând să-i separat.." "Primăvara la fermă", murmură ea. "Deci,
cine e tăticul?" "Acest porc smug-cautati acolo." "Ah, cel care o ignora. Tipice." Inca
zambind, ea a aruncat înapoi părul. "Suntem aici într-o misiune, domnul MacKade."
"Shane". "Shane. Zvonurile spun este, ai pisoi." Shane zambit jos la Bryan. "Vorbit-o în el,
nu-i asa?" Toate nevinovăţie, Bryan ridicat din umeri, dar lui Grin rapid, triumfător trădat.
"Ea are nevoie de companie atunci când sunt la şcoală." "Asta e una buna Sunt in hambar..
Să-ţi arăt." "Nu." Pentru a opri el, Savannah a pus o mână pe braţul lui. A existat o
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licărire în ochii ei, care ia spus că ştia exact în cazul în care gândurile sale au fost poziţia.
"Noi nu va întrerupe activitatea dumneavoastră porcii dvs. sunt în aşteptare,. Şi eu sunt
sigur Bryan ştie exact unde să găsiţi cele mai pui." "Sigur că am face Haide, mamă.." El a
avut-o de mînă, trăgînd. "Sunt foarte cool. Lui Shane are toate tipurile de animale curată",
ia spus Bryan. "Mm-hmm ..." Cu o privire amuzată ultima, ea să se fi tractat departe.
"Magnificent animale." Şi, ea a crezut ca ea a privit Jared pas din hambar, cu un balot de
peste umăr, aici a fost un alt unul acum. Ochii lui întâlnit ei, a avut loc, după cum sa oprit,
a aruncat balot jos. Costum a fost inselatoare, ea a realizat. Deşi el nu a uitat moale în ea, el
ar arata elegant. Nu a fost nimic elegant despre omul acum. El a fost toate musculare. .
Dacă ea ar fi o femeie mai mică, gura ei ar putea avea udate. În schimb, ea a înclinat capul
şi a intervenit rece. "Dl. MacKade." "Dna Morningstar." Tonul său a fost la fel de rece. Dar
a fost nevoie de un efort concentrat pentru a deznoda tensiunea în stomac. "Bună, Bryan."
"Nu ştiam că ai lucrat aici," Bryan a început. "N-am văzut de lucru aici." "Acum, şi din
nou." "Cum de te-ai purta un costum?" a întrebat el. "Niciodată Shane poartă un costum."
"Nu, dacă nu-l bat inconştient primul." Când băiatul a zambit, Jared a observat un decalaj
în dinţi, care nu au fost acolo cu o zi înainte. "Pierde ceva?"
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Cu mândrie Bryan apăsat limba lui în decalajul. "Acesta a ieşit în această dimineaţă Este
bine pentru scuipat.." "Am utilizat pentru a păstra înregistrarea în jurul valorii de aici Nouă
picioare, de trei centimetri.. Fără a vântului." Impresionat, şi a contestat, Bryan a lucrat
până salivă în gură, concentrat şi lăsaţi-l să zboare. Jared pursed buzele, dădu din cap. "Nui rău." "Eu pot face mai mult decât atât." "Tu eşti unul dintre vârfurile dvs. în diviziune,
Bry", a spus sec Savannah. "Dar domnul MacKade are de făcut, şi suntem ar trebui să se
uite la pisoi." "Da, sunt chiar aici." A plecat în hambar la o rulare. Savannah a urmat mai
lent. "Nouă picioarele?" murmură ea, cu o privire peste umăr. "Şi trei centimetri." "Tu m-ai
surpriza, domnul MacKade." Avea un mod de a sauntering pe aceste picioare lungi, el a
crezut, care a dat ochii unui om o minte proprie. După o dezbatere internă rapidă, el a cedat
şi a intrat în după ei. "Nu sunt ei mare?" Bryan plopped dreapta jos în fân lângă gunoi de
pui de somn şi de mama lor, foarte plictisit aspect. "Ei trebuie să rămână cu ea timp de
săptămâni şi săptămâni." Foarte uşor, el mîngîie varful degetului deasupra capului puf unui
pisoi de fum-gri. "Dar, apoi, ne putem lua una." Ea nu a putut-l ajuta. Savannah a fost
moale peste tot. "Oh, sunt atat de mici." Crouching jos, ea a dat în necesitatea şi a ridicat o
cu grijă în mâna ei. "Uite, Bry, se potriveşte chiar în palma mea. Oh,
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nu esti dulce? "murmurînd, ea nuzzled faţa împotriva blană." Eşti frumos? "" îmi place
acest lucru cel mai bun. "Bryan a continuat să accident vascular cerebral pachet mici gri."
am de gând să-l suni Cal. Ca şi pentru Cal Ripkin "" Oh ".. Minge moale portocaliu in
mana ei agitat şi mewed slab inima ei a fost pierdut.." Bine. Cel gri "." Ai putea să ia două.
"Jared intrat în stand fata ei, credea el, era o carte deschisa.." Este frumos pentru ei sa aiba
companie. "" Două? "Ideea de spargere ca o mie de waţi în creierul lui Bryan "Da, mamă.,
vom lua două. Una dintre acestea ar fi singuri "!" Bry-"" Şi nu ar fi probleme nici mai mult.
Avem o mulţime de cameră acum. Cal va dori cineva să se joace cu, să stea în jurul valorii
de cu "" Mulţumesc, MacKade. "." Plăcerea mea. "" Şi, oricum, "Bryan a continuat, pentru
că el ar veni din emoţie proprie suficient de lungă pentru a vedea drum mama sa a fost
giugiuleală pisoi portocaliu, "acest fel, am putea alege fiecare. Asta e mod echitabil,
dreptul? "Smiling, Bryan a ajuns la stele sa se spele pe degetul peste pisoi portocaliu." El te
place. A se vedea, el încearcă să-şi lingă mâna ta "." El este foame, "Savannah ia spus, dar
ea ştia că există nici o cale posibilă ea a fost de gând să fie capabil să reziste la pachet mic
înrădăcinare în mînă" Cred că ar fi compania. pentru fiecare alte. "
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"Toţi Mamă dreapta,!" Bryan sări în sus, a sărutat-o fără nici o jena mulţi de nouă ani
băieţii s-ar putea simti. "Am de gând să spun Shane cele care sunt ale noastre." Cu un
zăngănit de metri, Bryan punctată din hambar. "Stii si tu ca a vrut", a declarat Jared. "Sunt
destul de vechi sa stiu ca nu pot avea tot ce vreau." Dar ea a oftat şi a stabilit pisoi jos,
astfel încât s-ar putea alătura fraţii săi într-o gustare dimineata. "Dar două pisici nu se poate
ca probleme mult mai mult decât una." Ea a început să crească, flicking dintr-o privire în
sus atunci când Jared a pus o mână sub braţul ei şi a ajutat-o în sus. "Multumesc." Ea a
urcat în jurul lui şi sa îndreptat spre lumina. "Deci, esti un baiat munca la negru fermă ca
un avocat, sau un avocat munca la negru ca un baiat de fermier?" "Se simte ca ambele
aceste zile mi-am petrecut ultimii ani de viaţă în Hagerstown.." El a potrivit ritmul lui
pentru ea unul lung, leneş. "Când m-am mutat înapoi câteva luni în urmă, am avut o
mulţime de lucruri pentru a face faţă în oraş, deci nu am fost în măsură să ofere şi Shane
Devin mai mult de o mână." "Devin?" Se opri în afara, în cazul în care soarele a fost
puternic şi a încălzirii rapid. "Oh, şeriful. Da, l-au menţionat Bryan El traieste aici, de
asemenea.." "El doarme aici, acum şi, din nou", a declarat Jared. "El locuieşte în biroul
şerifului." "Combaterea criminalităţii, într-un oraş cu două semafoare?" "Devin ia lucrurile
în serios." Privi peste locul unde a fost Bryan dans în jurul valorii de Shane Shane pastorit
ca vacile la păscut înapoi. "Ai dat gândit mai mult la orice moşia tatălui tău?"
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"Acum Estate,. Că e un cuvânt foarte serios. Da, m-am gândit la asta. Am să vorbesc cu
Bryan." La armat fruntea lui Jared, ea a vorbit în linişte. "Suntem o echipă, MacKade
domnul El devine. Un vot în acest sens. Avem un joc Little League această după-amiază, şi
nu vreau să îi distragă atenţia de la faptul că. Voi avea un răspuns pentru dumneavoastră de
luni. " "Bine." Ochii lui Jared sa mutat de la ei din nou, sa redus. Licărire de avertizare din
ei au avut buzele lui Savannah curbare. "Lasă-mă să ghicesc fratelui tău uita la fundul meu
din nou.." Intrigat, Jared uitat inapoi la ea. "Se poate spune?" Rad ei a fost rapida si bogat.
"Dragă, femeile pot spune întotdeauna Câteodată ne lasa sa scape cu el, asta-i tot.." Ea a
aruncat un zâmbet trăsnet peste umăr, cu ochiul la Shane. "Haide, Bryan Ai treburi pentru a
termina înainte de joc.." Ea a mers înapoi prin pădure cu Bryan, să-l ascult la nesfârşit
despre palavrageala pisoii, jocul cu mingea, animalele de la ferma MacKade. El a fost
fericit, a fost tot ce a putut gândi. El a fost în siguranţă. Ar făcut o treabă bună. Pe cont
propriu. Ea însăşi prins înainte de a putea suspină şi fiul ei de alertă la necazurile în mintea
ei. A fost de multe ori atât de greu să ştii ce a avut dreptate. "De ce nu aveţi o înainte, Bry
Ia aceste treburi de făcut, iar schimbările în uniforma ta.? Cred că o să stau aici o vreme."
El sa oprit, a dat la o piatra. "Cum stai atât de mult aici?" "Pentru că îmi place aici." A
studiat faţa ei, sa uitat pentru semne. "Suntem cu adevărat de gând să rămână în acest loc?"
file: / / C: \ Documents and Settings \ Compaq_Owner \ My Documents \ My eBooks \
Nora Rober ... 11/8/2009
Pagina 32 din 222
Inima ei a rupt un pic ca ea sa aplecat şi la sărutat. "Da, suntem cu adevărat de gând să
stau." Grin sa a fost rapidă şi strălucitoare. "Cool." El a participat la curse off, lăsând în
picioare singur în cale. Se aşeză pe un buştean căzut, închis ochii şi a golit mintea ei. Atât
de mult a încercat să intervină-amintiri, greşeli, îndoieli. Ea le-a voit departe,
concentrându-se pe locul liniştit şi că, în capul ei, care a fost în siguranţă de la griji. A fost
un truc ea ar invatat ca un copil, atunci când confuzia vieţii fusese prea copleşitoare pentru
a face faţă. Nu au fost plimbari lungi într-o camioneta zăngănit, ore în şir în padocuri
mirositor, voci puternice, roade de foame cu adevărat, strigătele de copii iritabil, frigul de
camere underheated. Ele ar putea fi cu care se confruntă, din nou şi din nou, în cazul în
care ea ar putea scăpa doar în ea însăşi pentru câteva minute. Deciziile au devenit mai
clare, de încredere ar putea fi reconstruit. Ca fascinat de parcă ar fi venit peste unele
creaturi mitice în pădure, Jared o privi. Cu care se confruntă exotic a fost extrem de paşnic,
corpul ei complet încă. El nu ar fi fost surprins să vadă un fluture sau un teren pasăre
strălucitoare pe umărul ei. Aceste păduri au fost întotdeauna lui. Lui personal loc. Lui loc
intim. Cu toate acestea, văzând-o aici nu sa simţit ca o intruziune. Se părea că era de
aşteptat, ca în cazul în care în unele parte a minţii sale, el ar cunoaşte el-aş afla aici, dacă el
doar atunci când ştia să se uite. El a realizat el a fost frică să clipească, ca şi cum în acea
fracţiune de secundă că ar putea dispărea, să nu fi găsit din nou. Ea a deschis ochii încet şi
se uită direct în său. Pentru un moment, nici unul dintre ele ar putea vorbi. Savannah simţit
respiraţia
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Rush în gât ei şi băţul acolo. Ea a fost folosit pentru bărbaţi uitau la ea. Ei au făcut acest
lucru chiar şi atunci când ea a fost un copil. Acesta enervat, amuzat sau interesaţi şi de ei
prin rotatie. Dar niciodată nu a lăsat fără grai ei, ca aceasta stare lung, clipesc din ochii de
culoarea de iarba de vară a făcut. Sa mutat în primul rând, pas cu pas mai aproape. Şi
lumea a început din nou. "Urăsc precizând evident." Pentru că a vrut să-şi genunchii,
deoarece lui au fost doar un pic mai slab, el a aşezat pe jurnalul de lîngă ea. "Dar tu sunt
uimitoare." Netremurate acum, ea a înclinat capul. "Nu ar trebui să fii arat un câmp sau
ceva?" "Shane a devenit proprietate despre tractorul a lungul anilor Nu ar trebui să fie
merge la un meci.?" "Nu este pentru câteva ore." Savannah a luat o respiratie adanca,
uşurat că ea a mers fără probleme şi în afară. "Deci, cine trespassing, tu sau eu?" "Punct de
vedere tehnic, ambele dintre noi." Jared a scos un trabuc subţire şi a găsit un meci.
"Aceasta este proprietatea fratelui meu." "Mi-am asumat fermă a apartinut tot de tine."
"Aceasta nu." El a luat o trageţi, urmărit derivei de fum în lumina soarelui. "Această bandă
aici este terenul lui Rafe." "Rafe?" Sprâncenele ei împuşcat în sus. "Nu-mi spune că sunt
mai mult de tine." "Patru totul." El a încercat să înăbuşe surpriza lui cand ea smuls trabuc
din degete si a ajutat-o se trage casual. "Patru MacKades", a medita. "Este o minune oraş
supravieţuit şi nici una dintre femei a reuşit să coarda tine în.?"
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"Rafe este căsătorit am fost.." "Oh". Ea îl restituite trabuc. "Şi acum v-aţi întors la fermă."
"Acest drept De fapt, dacă n-aş fi waffled, aş fi în viaţă în cabina ta.." "Chiar aşa?" "Da
Locul meu în oraşul de pe piaţă şi caut ceva în jurul valorii de aici, dar ai avut deja un
contract cu privire la locul dumneavoastră de când am început să caut..." Luă un băţ şi a
remizat în pământ. "Fermă", a spus el, schitand linii. "Rafe lui de cabină.." Savannah
pursed buzele ei la triunghi. "Hmm ... Şi MacKades ar fi deţinut o bucată frumoasă de
munte Ai ratat împuşcat dvs., Avocat Mac-Kade.." "Deci se pare, d-na Morningstar."
"Presupun că aveţi posibilitatea să-mi spui Savannah, deoarece suntem vecini." Luând
stick-ul de la el, ea a lovit punctul de vedere al triunghiului. "Acest loc E. Casa de piatră
puteţi vedea pe dealul de la drum în oraş?" "Asta-i drept vechi loc Barlow.." "Este bântuit."
"Aţi auzit poveşti?" "Nu." Vrei, ea a uitat la el. "Sunt poveşti?" Este doar o clipă l-au dus să
vadă că nu a fost jocuri. "De ce-ai spune că a fost bantuita?" "Puteţi să-l simţi", a spus ea
pur şi simplu. "La fel ca aceste păduri Sunt. Neliniştit." Când el a continuat să se holbeze la
ea, ea a zâmbit. "Sunt sânge indian. Apache parte. Tatălui meu îi plăcea să pretindă că a
fost plin cu sânge,
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dar ... "Ea lăsaţi cuvintele traseu off, sa uitat departe." Dar "?" E italian, mexican, chiar un
pic francez mixt inch "" Mama ta? "," anglo şi Mex. Ea a fost un cal de curse baril. Rodeo
campion. Ea a fost într-un accident de maşină când aveam cinci ani. Nu-mi amintesc de ea
foarte clar "." Ambele sunt plecat de-al meu, prea ". Companionably a oferit o ţigară." Este
greu. "Ea a atras în fum." Acest lucru nu ar fi fost, pentru mine. Mi-am pierdut tatăl meu
acum zece ani, când mi-a dat afara. Am fost şaisprezece ani, şi gravidă cu Bryan "." Îmi
pare rău, Savannah. "" Hei, am de. "Ea a trecut înapoi trabuc. Ea nu ştia de ce ea ar ia spus,
cu excepţia faptului că a fost liniştit aici, şi el a ascultat bine "lucru este, Jared, m-am
gândit mai mult despre tatăl meu, în ultima zi sau cam asa ceva am decât în ani.. Nu vă
puteţi imagina ce opt mii de dolari ar fi însemnat pentru mine acum zece ani. Cinci. "Cu o
ridicare din umeri, ea a împins înapoi părul ei." Hell, a fost o vreme opt dolari ar fi făcut
diferenţa între-Ei bine, nu contează. "Fără gândire, el a pus o mână peste ei." Sure o face.
"Ea se încruntă în jos la mâinile lor, apoi încet, ocazional, ei a alunecat şi a stat departe."
Chestia e, am să mă gândesc la Bryan. Asa ca voi vorbi cu el peste acest "". Lasa-ma sa de
stat din nou evident. Ai făcut o treabă foarte bună sensibilizare fiul tău. "
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Ea a zâmbit. "Ne-am crescut unii pe alţii, dar mulţumesc.. Voi fi la curent." "Savannah". Se
ridică, cu care se confruntă ei pe cale. "Acesta este un oraş bun, mai ales un fel o Nimeni
nu trebuie să fie singur aici, cu excepţia cazului în care doresc să.." "Asta e altceva am să
mă gândesc eu voi vedea în jurul valorii de, MacKade Avocat.." Jared nu a fost la un joc
Little League din ultimii ani. Când a tras în sus de la parc chiar în afara oraşului şi a
absorbit mirosuri şi sunete, el a întrebat de ce. Swatch unică de standuri de lemn a fost
aglomerat şi zgomotos. Şi copiii care nu au fost pe teren au fost difuzate şi în spatele curse
low lanţ legătură într-gard sau Lupta la umbra standuri. Cabana de concesiune a remizat
altele, cu miros de aburire hot dog şi Joes neglijent. El a tras maşina în spatele lui sir lung
de alţii de-a lungul umărul accidentat a drumului îngust şi a mers pe iarbă inegală. Avea un
ochi derulat de Savannah, dar a fost puţin Connor Dolin care prins privirea lui. Băiatul
palid cu părul aştepta în linişte, în linie pentru produsele alimentare, holbandu-se la
picioarele lui ca un cuplu de copii voinic mai mari l-au hărţuit. "Hei, e Dolin creierul
tocilar Cum este omul-ul vechi ca celula lui?." Connor a stat stoicism ca acestea sa lovit şi
el bagat. Femeia în faţa lui, în conformitate avansat şi clucked limba ei la ei, care a avut
nici un efect la toate. "De ce nu-l coace un tort cu un fişier în el, incuiat? Pariul o wussy ca
tine se coace un tort foarte bun." "Hei, Connor." Jared a urcat, care vizează un aspect care a
avut cei doi bătăuşi amestecarea departe. "Cum merge?"
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"Bine." Umilire a avut colorează obrajii lui, frica de abuz au atenuat palmele în jurul valorii
de banii pe care îi încleşta. "Sunt trebuia pentru a obţine hot dog şi alte chestii." "Mmhmm." În mod de masculi, Jared ştia mai bine decât să menţionezi ceea ce el ar văzut.
"Cum de nu eşti mingea?" "Eu nu sunt nici un bine." Se spunea materie-de-factly. El a fost
mult prea folosit pentru a fi spus că el nu a fost nici o bună să o întrebare. "Dar joacă Bryan
lui Bryan Morningstar.. E cel mai bun la echipa." "Este el?" Atins de lumina brusc în ochii
aceia timid gri, Jared a ajuns la stele flip până parasolară a PAC mingea lui Connor. Băiatul
jerked instinctiv, a mers în continuare, şi a reamintit Jared că viaţa nu ar fi fost toate
jocurile cu mingea si hot-dog pentru acest de nouă ani. "Aştept cu nerăbdare să-l privesc,"
Jared a continuat, ca în cazul în care moment, nu sa întâmplat. "Ce poziţie are el joaca?"
Ruşine de propria laşitate, Connor a studiat din nou teren. "Shortstop." "Da, am folosit?
Pentru a juca scurt." "Tu ai facut?" Uimit de ideea, Connor doar se uita. "Asta-i drept
Devin jucat. Terţe, precum şi-" "MacKade Sheriff a jucat baseball?" Acum uimire a fost
amestecat cu un caz de închinare pură erou. "Pun pariu ca a fost cu adevărat bun." "El a
fost bine." Acesta înţepa mândrie, doar un pic, să-şi amintească nu fusese niciodata capabil
să outhit, sau de câmp, Devin. "Cât de mulţi câini doriţi, Connor?" "Am bani Mama mi-a
dat bani.. Şi doamna Morningstar." El a scotoci cu facturile. "Sunt trebuia pentru a obţine
unul pentru ea, de asemenea, cu muştar.."
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"Este tratamentul meu." Jared a avut loc până la trei degete de la furnizor ca Bryan
îngrijorat buza lui şi se uită la banii lui. "În acest fel ajung să stea cu tine si Morningstar,
Dna." Jared a înmânat băiatul primul caine fierbinte, privit-l cu atenţie, în mod deliberat
stoarceti pe o linie de mustar galben strălucitor. "Sunt mama ta si sora aici?" "Nu, domnule.
Mama lui de lucru, şi a lui Emma cu ea în jos, la restaurant. Ea a spus ca a fost bine pentru
mine să vină în jos şi de ceas, totusi." Jared a adăugat băuturi la comanda, ambalate şi
întreaga afacere într-o cutie de carton subţire. "Poţi să te descurci aceasta?" "Da, domnule
Sigur.." Încântat că a fost dat de locuri de muncă, Connor îndreptat spre tribune, care deţine
caseta ca în cazul în care hot dog au fost explozivi şi băuturi răcoritoare un meci aprins.
"Suntem drumul până în partea de sus, pentru ca Dna Morningstar spune că poţi vedea totul
mai bine de sus." Şi el ar putea so vadă, Jared meditativ, astfel cum au apropiat de standuri.
Stătea cu coatele pe genunchi, bărbia scobită în mâinile ei. Şi ochii ei, deşi el a trebuit să ne
imaginăm, astfel cum acestea au fost protejate cu întuneric ochelari-axat pe teren. El a fost
înşelat în privinţa asta. Ea a fost l uitam, mersul pe jos alături de băiat, care clipeste zâmbet
criminal sau de a da un salut rapid ori de câte ori cineva l-au salutat. Şi să observe femei-de
mai multe variabile vârstele care au pus-umerii lor înapoi sau mîngîie la părul lor ca a
trecut. Asta a fost ceea ce un om care semăna cu care a făcut-o femeie, ar trebui Savannah.
A făcut-o instinctiv conştient de ea la un nivel pur fizic. A fost ca feromonii, ea a decis.
Mirosul de sex. Aceste picioare lungi ale lui l-au sus se află în spatele băieţel. Acum, şi din
nou mîna atins un umăr sau scutură o mână.

file: / / C: \ Documents and Settings \ Compaq_Owner \ My Documents \ My eBooks \
Nora Rober ... 11/8/2009
Pagina 39 din 222
Savannah luat jacheta ea ar stabilite în locul lui Connor si stors peste spre calea ferată. "Zi
Nisa pentru un joc de minge", Jared a spus ca el sa aşezat lîngă ea. El a luat caseta de la
Connor şi, pentru a face loc pentru băiat, mutat mai aproape de femeie. "Aglomerat". "În
prezent, este Multumesc,. Con." "Dl. MacKade le-a cumparat", a spus Connor ei, şi ei
solemn dat înapoi banii ei. Ea a început să-i spui să-l păstraţi, dar ea a înţeles mândrie.
"Mulţumesc, domnule MacKade." "Cât e scorul?" "Suntem pe unul, partea de jos a treia."
A luat o muşcătură de câine sănătos ei fierbinte. "Dar în partea de sus a ordinii bataie
nostru vine." "Bryan lilieci treia." Connor mestecate şi înghiţite politicos înainte de el a
vorbit. "El are cel mai RBIs." Jared privit băiat primul venit, în uniforma portocalie
strălucitoare a echipei sponsorizate de Cafe lui Ed. "Aţi întâlnit Edwina Crump?" Jared
murmură la ureche lui Savannah. "Nu încă Ea detine. Restaurant în cazul în care lucrările
Cassandra, nu-i aşa?" "Da, Fii recunoscator. Băiatul tău nu poartă ruj roz." Savannah a
început să comenteze, atunci să efectueze o strige încurajator atunci când lilieci cracare.
Mulţimea a strigat cu ea atunci când aluatul concurat la prima. "Legarea rula pe, dreapta,
Con?" "Asta e Yes'm. JD Bristol. E un bun alergator."
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Ea a mâncat câinele ei fierbinte, de alimentare cu nervii ei, în timp ce aluat două radiată,
swinging. Cineva strigă abuz la UMF, mai multe dezbateri şi la cald a izbucnit în tribune.
"Se pare că aceste jocuri sunt luate în serios ca niciodată," Jared a comentat. "Baseball este
o afacere serioasă," Savannah murmură. Stomacul ei a facut un boogie rapid ca Bryan pasit
spre placa. Acum mulţimea murmură. "Asta e copil Morningstar," cineva a anunţat. "Ai un
liliac fierbinte." "Calea pe care pitcher lui aruncandu, el avea nevoie de o torta Nimeni din
ce in ce o bucată bună de minge pe care astăzi.." Savannah a ridicat barbia ei, si sa lovit
omul din faţa ei cu genunchiul. "Te uiţi doar", ea ia spus atunci când se uită în jurul valorii.
"El va primi toate de el." Jared rînji şi se lăsă pe spate pe şina de fier. "Da, o afacere
serioasă." Ea a winced atunci când Bryan a luat un leagăn greu şi sa întâlnit cu aer. "Am
luat un dolar spune ca bate pe termen leagă inch" "Nu-mi place să parieze împotriva baiatul
tau, sau echipa de acasă," Jared medita. "Dar MacKades sunt pariuri bărbaţi Un dolar
este.." Savannah ţinut răsuflarea ei ca Bryan a trecut prin rutina aluat lui micuţului. Out of
the box, lovind la murdăria cu piciorul stâng, apoi la dreapta lui, de adaptare casca lui,
ţinând două leagăne practică. "Cu ochii pe minge, Bry", a murmurat ea atunci când a păşit
pe placa. "Tine ochii pe minge."
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El a făcut-o ca navigat pe lîngă el şi în manusa lui Catcher. "Strike doi." "Ce dracu 'fel de
apel este asta?" ea a cerut. "Asta a fost mică şi în afara Oricine putea vedea că a fost mică
şi în afara.." Omul în faţa ei în jurul valorii de avansat, a dat din cap în serios. "A fost cu
siguranţă luat ochii lui Bo Perkins ca bunica mea,. Şi ea are nevoie de ochelari pentru a
vedea avizul ei." "Ei bine, cineva trebuie să dea Bo Perkins un şut în ..." Ea a lăsa cuvintele
traseu off, amintindu-şi Connor care a fost o priveau cu ochi mari. "Strike Zone," ea a
decis. "Bine salva", a declarat Jared s
ub răsuflarea, şi Bryan urmarit pas pe placa din nou. Ulcior de lichidare, livrate. Bryan şi a
dat un leagăn puternic care a prins mingea pe carnea de lilieci. Ea a zburat de mai sus
mănuşi sărind de teren agricol, şi a crescut frumos pe iarbă de câmp. "A dispărut!"
Savannah strigat, sărind în picioare cu restul mulţimii. "Aşa, Bry!" Dansul ei victorie rotit
şoldurile într-un mod care distras de la Jared uitam de funcţionare a bazelor. Ea striga,
mîinile cupă pentru a transporta sunetul, în timp ce Bryan rotunjite bazele şi călcat pe placa
de acasă. Pentru a dracu 'de ea, ea a prins prietenul ei nou în faţa ei şi a sărutat-l complet pe
gura. "El a primit o bucată din ea, nu-i aşa?" Omul, treizeci de ani ei superiori, roşi ca un
elev. "Da, doamnă, sigur el a făcut." "Nu exact tipul timid, retras, nu?" Jared a spus, atunci
când ea a scăzut din nou pe scaunul ei.
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"Pay up." Ea a scos mîna, cu palma în sus. Jared a scos un proiect de lege, a avut loc l. "A
fost meritat." "Tu nu este văzut nimic încă, MacKade Avocat." Jared gandit la promisiunea
acestor solduri agil, curbaţi şi sincer nu spera.
Capitolul trei
Aceasta a fost probabil o greşeală, Savannah gândit, pentru a sta pe un stand la lui Ed din
MacKade Jared, mancand inghetata. Dar el a fost foarte convingător. Şi Bryan şi Connor a
fost atât de entuziasmat când a oferit să-i trateze într-o inghetata victorie după tunuri
Antietam batted drumul lor spre o victorie. Şi a făcut-o dea o şansă să-l văd cu Dolin
Cassandra. Mama lui Connor a fost un lucru fragil mic, Savannah medita. Blonda şi destul
de ca o păpuşă China, cu ochii astfel încât acestea ar putea bântuit rupe inima. Jared a fost
foarte blând cu ea, foarte dulce, zambete coaxing de la ei. Evident, tipul timid, vulnerabil
avut dreptate alee său. "Haide, Cassie, au unele inghetata cu noi." "Eu nu pot''Cassie.
Întrerupt în tabelul lor suficient de lungă pentru a peria o mana peste parul fiicei sale cât
mai puţin Emma mâncat ciocolată ei fierbinte, cu muscaturi mici, serios." Suntem
împotmolit. Dar apreciez vă tratează copii,
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Jared. "Ea a fost suficient de subţire pentru a sufla departe într-o briza de primavara, Jared
gândire, şi a avut loc o lingura de inghetata." Ai o muscatura, oricum. "Ea şi roşie, dar a
deschis gura ca supunere ca un copil atunci când a avut loc lingura la buzele ei. "Este
minunat." "Hei, Cass, burgeri sus." "Chiar acolo." Cassie grăbi să ridice ordinele de la
ghişeu în cazul în care Edwina Crump domnea suprem. Proprietarul restaurant trimis Jared
un robust wink Faptul că ea a fost de douăzeci ani mai în vârstă sa nu a oprit-o să apreciem
un om finelooking. "Hei, colegi mari, tu nu vezi aici destul de des.". Ea a bătut-o bilă de
bowling frizzed roşu de o coafură. "Când mă luaţi dans?" "Ori de câte ori ai spus, Ed." Ea a
dat un râs de pui-cotcodăcit, rotit corpul ei osos. "Ai o trupa fierbinte peste seara asta la
Legiune. Sunt gata şi aşteaptă ", ea ia spus inainte de a se legăna din nou în bucătărie
amuzat, Savannah sprijinit coatele pe masă.." Legiunea, nu-i asa? Pun pariu ca devine
destul de sălbatic "." Ai fi surprins. "El armat o frunte." Vrei să mergi? "" Voi trece,
mulţumesc. Bry, crezi că poţi lopata orice mai mult în gură, la un moment dat? "El a scobit
o lingură care picură de îngheţată, Butterscotch şi stropeşte." Este minunat, "a spus el în
jurul valorii de ea." Ce e al tău gust, Con? "Pentru a vedea pentru sine, Bryan a ajuns la
peste tabelul de la dip lingura său în Connor." Strawberry in regula ", a decis," dar
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Butterscotch este cel mai bun. "dorinta de a fi greşit, el cu ochii Fudge fierbinte Emma
avariciously." Nu, "Savannah a spus uşor, şi privit cu aprobare în cinci ani ani, Emma
ondulată o mână de protector în jurul valorii de castron ea. ar putea fi o liniştită, Savannah
meditativ, dar puştiul ştia ce era a ei. "Pack-l departe, miere," Savannah ia spus "Pun pariu
ca pot manca acesti baieti pe sub masă.". "Îmi place îngheţata", a spus Emma, cu unul
dintre ei zâmbeşte rar "eu".. Cu un zîmbet, Savannah scobit o parte din propriul ei "Şi
ciocolată fierbinte este cel mai bun, nu?". "Uh-huh, şi frisca. Dor de Ed vă oferă o mulţime
de ea "Ea a pus-o jos cu atenţie şi lingură lângă castron ei gol şi a anunţat," pot merge la
Regan acum.. Mama mea a spus "" Ce e Regan lui? "Bryan dorea să ştie.." Ea prietenii lui
cu mama mea ", ia spus Connor" Ea are un magazin de doar în jos pe stradă.. Ea are o
mulţime de lucruri îngrijit să se uite la "." Sa mergem sa vedem. "Înainte de a putea darts
din cabina, Savannah pus o mână pe braţul lui." Bryan. "A fost nevoie de el un minut." Oh,
da, mulţumesc. Dl MacKade. Inghetata a fost mare. Haide, Con "." Mulţumesc, MacKade
dl. "Din moment ce Emma a avut deja mâna lui şi a fost trăgînd pe ea, Connor a alunecat
de la standul A privit în jos, la sora lui,. Fruntea încreţită." Mulţumesc ", a spus ea ,
păstrând un mâner de fier pe mâna fratelui său.
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"Eşti binevenit. Salut-o pe Regan." "Vom. Mama", Connor strigă, "vom merge în jos a lui

Regan." "Nu atingeţi nimic", le-a spus Cassie, două plăci de echilibrare pe un braţ şi un alt
servire. "Şi vin imediat înapoi dacă e ocupat." "Yes'm." Bryan a fost deja din uşă, şi
Connor urmat, împiedicată de ritmul surorii sale potolit. "Aş spune că a lovit o casa rula,"
Savannah comentat, pe spate pentru a decora un brat pe partea din spate a standului. "Te-ai
lovit tu unul Acesta este unul dintre cele mai lungi conversaţii care l-am auzit din Emma.."
"Trebuie să fie greu, fiind timid. Ea arată ca un înger ca mama ei.." Îngerii care ar fost deja
prin iad, Jared crezut. "Cassie a face o treabă foarte bună cu ei, pe cont propriu Ai aprecia
că.." "Da, aş." Savannah privit peste locul unde a fost ocupat Cassie ştergându-un stand jos.
"Eşti ... aproape?" "Am cunoscut cele mai multe ei din viaţa mea, dar nu, nu modul în care
să spui. E un prieten." Încântat ea a fost suficient de interesaţi să ceară, el a luat un trabuc.
"Şi un Orice client. Dincolo de prietenie, nu ar fi etic, atunci când am o reprezintă." "Şi vei
fi un om foarte etic, nu ar tine, MacKade avocat?" "Asta-i corect Tu stii, nu aţi menţionat
ceea ce faci.." "Despre ce?"
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"Despre a face o viaţă." "Am făcut tot felul de lucruri." Cu un aspect sfârâit, ea a luat
trabuc de la el. "Pun pariu doar aveţi", murmură el. "Chiar acum am un ilustrator carti
pentru copii",. Cea mai mare parte. " Râzând, ea a trecut trabuc înapoi la el. "Nu se
potriveşte destul de imagine, nu-i aşa?" "Nu ştiu mi-ar trebui pentru a vedea unele dintre
ilustraţii tale.." Aruncă o privire în sus, şi buzele curbate. "Hei, Dev." Savannah mutat
pentru a vedea omul care tocmai venise inch El a avut acelaşi întuneric, du-te-la-iad arata
ca Jared, un organism care a fost înalt şi dur şi rangy. Ochii erau verzi, precum şi, dar
acestea au fost diferite. Ea a recunoscut modul în care au măturat cameră, verificate pentru
detalii, sa uitat de necazuri. Instinctiv muschii ei înăsprit, faţa ei a fost martor. Ea nu avea
nevoie de insigna de pe piept să-i spună acest lucru a fost şerif. Ea ar putea la faţa locului
un politist la o jumătate de mile pe un cal excesul de viteză. Ea ar putea miros unul pe la
douăzeci de paşi. "Saw masina ta." Dupa o scanare rapidă a camerei, un zâmbet rapid
pentru Cassie, Devin a scăzut în cabina alături de fratele său. "Savannah Morningstar,
Devin MacKade." "Mă bucur să te cunosc." Un eyeful a fost prima impresie Devin lui.
Apoi a prins frigul, şi a întrebat despre asta. "Aţi cumpărat cabină locul medicului.?" "Astai drept E locul meu acum.." Nu doar un fior, el medita. Ice a fost formarea. "Asta trebuie să
fie copilul tău le-am alerga în afară la ferma Bryan,. Dreapta?"
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"Da, Bryan este fiul meu E bine hrănit,. El în şcoală, şi el a avut lovituri lui. Scuză-mă, să
mă duc mai bine vezi ce copiii sunt de până la''Şi. Direct în degeraturi, Devin meditat ca ea
a alunecat de la cabina. El a winced ca uşa basculate in spatele ei "Ouch.. Ce dracu a fost
asta despre "?" Nu ştiu, "Jared murmură" Dar am de gând să aflu. ". Sa retras facturile din

buzunar" Vrei un ghici? ". Devin făcut aşa fel încât Jared ar putea să iasă din cabina
"probleme doamnă a avut cu legea.". Fir-ar, naiba, la naiba. Pe trotuar, Savannah luptat săşi recapete calmul. Asta a fost o prostie, ea însăşi berated Asta a fost o prostie.. probleme
cu permiţându-vă relaxaţi, ea însăşi a amintit, a fost faptul că tot felul de lucruri neplăcute
ar putea strecura si musca pe la spate. Acum, că ea a fost în afara, pumnii ei blocată în
buzunarele fermă de blugi ei, ea a dat seama că am Nu stiu ce magazin de acest Regan a
fost, cu atât mai puţin în cazul în care totul a fost ea a dorit a fost să se fiul ei şi ia-l acasă..
"Vrei să-mi spui ce tocmai s-a întâmplat?" Jared a urcat în spatele ei, atins de o mână la
umăr . Savannah făcut ea însăşi să ia o respiraţie atentă înainte de a porni "Mi-am terminat
crema mea de gheaţă." "Atunci poate ar trebui să îl mers pe jos de pe.." El rasucit degetele
în jurul valorii de braţul ei şi le-a rapid şi cu înverşunare scuturat. "Nu luaţi stapanire pe
mine dacă nu am să vă întreb. "El a simţit se amestecă temperamentul MacKade şi fixată în
jos pe ea." Bine. De ce nu-mi spui de ce ai fost nepoliticos? "
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"Sunt adesea nepoliticos," ea a ripostat. "Mai ales la poliţie că nu. Mi place Ei sunt
politistii. Cu un pas în jos de la avocaţi. Nu ma intereseaza de socializare cu oricare dintre
ele. Care modul în care sunt copii?" "Mi se pare că am fost doar o furtună de socializare."
"Acum nu suntem Du-te înapoi şi să vorbească legea şi ordinea cu fratele tău.." Furia vechi,
temerile vechi, nu ar lăsa chiar merge. "Puteţi să-i spui să meargă înainte şi să conducă o
fac pe mine eu sunt curat.. Am ocuparea forţei de muncă valabil, şi bani în bancă." "Bine
pentru tine", a spus Jared equably. "De ce ar trebui să Devin executaţi o face pe tine?"
"Deoarece politisti si avocatii dragoste pentru a lipi nasul lor în afaceri altor oameni. Asta
este ceea ce ai făcut cu mine vreodată de când aţi condus până banda mea. Cum am trăi şi
modul în care am ridica pe fiul meu sunt preocuparea mea şi nimeni altcineva. Deci, înapoi.
" A fost fascinant. Chiar şi prin temperamentul său barbotare proprie, a fost fascinant sa ma
uit la ei şi se fierbe scuipa. "Eu nu am ajuns încă în drumul tău, Savannah Vei şti atunci
când fac.. Crede-mă, vei şti. Chiar acum, am doar cer o explicaţie." Ea nu ştia cum a facuto. Cum a putut uita pumnale mistuitoare la ea şi încă mai vorbesc în acea voce controlate,
rezonabil. Ea ura pe cei care ar putea gestiona acest lucru. "Ai doar o singura eu dau Acum,
unde e fiul meu?". Jared ţinut ochii pe ei. "Trecut-Times doua usi in spatele tau." Dar când
ea a început să valtoarea departe, el a luat din nou braţul. "Ţi-am spus să nu-" "Ascultă-mă
Tu nu esti de gând să taxa acolo ca nişte firebreathing Amazon.."
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De căldură în ochii ei ar fi putut fiert pielea de pe un om. "Mai bine luaţi mâna de pe mine
înainte de a mă daune care se confruntă destul de-a ta." El a înăsprit numai aderenta lui. În
condiţii diferite, el s-ar putea s-au bucurat văzând încercaţi ei. "Există două copii abuzaţi în

acest magazin," a început, şi am privit schimba fata ei. Fury la surpriză, surpriză pentru
simpatie dureroase. "Connor şi Emma. Aş fi văzut-o." Privirea ei repezeau la fereastra de
sticla largă de Ed lui. "Cassandra". "Aceste copiii urmarit mama lor se bătute de tatăl lor, şi
că e mai multă violenţă în aceste două vieţi scurte decât oricine merită. Te duci acolo în
devastarea, veţi avea-" "Eu nu fac un obicei din a copiilor înfricoşătoare," Savannah rupt
înapoi. "Tot ce tine de-carte-tipurile cred, eu sunt o mamă bună. Bryan nu a facut fara. El a
avut cel mai bun am putea să-l dau, şi-" Ea a închis ochii şi au luptat din nou la modă. Jared
crezut ca a fost ca un vulcan uitam plafonarea în sine. "Să mergem de braţul meu", a spus
ea, calm acum. "Am de gând să ia acasă fiul meu." Jared studiat faţa ei un alt moment, a
văzut linge de temperamentul chiar în spatele brun topit de ochii ei. El a lansat-o, privit
mers pe jos de ei pentru a face cumpărături lui Regan, luaţi-o suflare mai multe calmante
înainte de a trage deschide uşa şi merge în interiorul. Devin plimbat afară. Sa oprit lângă
Jared şi zgâriat capul lui. "A fost un spectacol destul de interesant." "Am un sentiment că a
fost doar uvertura." Intrigat, Jared sa ascuns
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mîinile în buzunare, a zguduit din nou pe urmele lui. "Exista o multime întâmplă acolo." "O
femeie ca asta ar putea face un om uitat numele său propriu." Cu un zâmbet vag, Devin
uitat la fratele său. "Vă amintiţi dumneavoastră?" "Da, abia cred. Ai avut dreptate despre
problemele ei având cu legea." Ochii lui Devin redus. Legea, oraş şi toată lumea ar fi fost
în responsabilitatea sa. "Aş putea rula o face pe ea." "Nu, nu face asta Este exact ceea ce
asteapta ea.." Jared pe gînduri întoarse spre maşina lui. "Am o dorinta de a da doamna
neaşteptate Vom vedea ce se intampla.." "Apelul", murmură Devin ca Jared a urcat la
volan. Apelul dumneavoastră, se gîndi din nou. Atâta timp cât doamna stă departe de
necazuri. Bryan uita pe fereastra maşinii, cu faţa evitat cu răceală de la mama lui lui. El nu
a se vedea de ce Connor nu ar putea petrece noaptea. Acesta a fost încă sâmbătă, şi s-au ore
şi ore rămase până la clopot dumb sunat pentru şcoală pe prost luni. Ce a fost un tip ar
trebui să fac cu toate aceste ore, fără amice lui cel mai bun? Treburi, el a crezut, rulant cu
ochii maro inchis. Tema. Putea la fel de bine să fie în închisoare. "S-ar putea de asemenea
să fie în închisoare," a spus el cu voce tare, de cotitură în faţa lui acum provocare. "Da, ele
joacă o mulţime de baseball, mânca o mulţime de îngheţată Butterscotch, în comun." "Dar
am nimic de-a face la domiciliu", a spus el-lamento disperată de la fiecare nouă ani.
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"Îţi voi da ceva de facut," Savannah împuşcat de back-răspuns tipic de fiecare părinte
frustrat. Şi când a auzit că vin din gura ei, ea aproape gemu. "Îmi pare rău, Bry, am o
multime in mintea mea, şi nu doar o noapte bună pentru un somn-peste." "Am fi putut stat
la Con mama Lui nu va avea grijă.." Lovitură directă, ea a crezut ca ea aspru avansat în sus

banda. "Ei bine, nu a ta, As, şi te-ai blocat cu mine. Puteţi începe prin a duce gunoiul nu aţi
scoate în această dimineaţă, de curăţare care gaura neagra care trece în camera
dumneavoastră, studiind apoi matematica, astfel încât să nu Nu ajung în şcoala de vară. "
"Mare". În clipa în care ea a oprit masina, el a trântit afară. El mormăi un alt comentariu
despre a fi mai rău decât închisoare care au de fum iesind din urechile ei. "Bryan
Morningstar." Numele lui criticat. Când a pivotat spate, s-au oprit bătător la ochi la fiecare
alta culoare, supărat de echitatie de mare pe fiecare set de pometi, ochi aproape negru cu
temperament pasional. "De ce dracu eşti aşa de mult ca mine?" ea a cerut. Ea a aruncat cu
faţa ei până la soare. "Am fi putut avea un frumos, linistit, bine-manierat fetita dacă aş
încercat cu adevărat greu De ce m-am gândit Aş dori având în unele băiat căruia îi curge
nasul, badtempered cu picioarele mare?". Ea a făcut schimonosi buzele. "Pentru că atunci
ar trebui să ia gunoiul tine O fată ar văita şi spune că a fost prea dezordonat.." "Am putea
lua gunoiul", a spus ea consideringly. "De fapt, cred că voi, după ce te-am pus în ea." Ea a
făcut o apuca, dar el a dansat din nou, râzând la ea. "Eşti prea bătrîn să mă prindă." "Oh,
da?" Ea a brăzdat transmite, pumnul până banca după el. Stătea huiduială la ei, necajeste.
Care a fost greseala lui. Ea
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agatat-l, a făcut captura mai mult de avantajul ei de a ajunge şi experienţă decât de viteză,
şi scazut cu el la iarba. "Cine e vechi, gura inteligent?" "Tu eşti." El a strigat cu rasete in
timp ce degetele ei fără milă săpate în coastele lui. "Eşti aproape treizeci de ani." "Eu nu
sunt Ia-o înapoi.." Ea îl biciuit într-un headlock, frecă degetele ei peste părul lui. "Ia-o
înapoi, şi de a face matematica, Einstein Ce e douăzeci şi şase de la treizeci?." "Nimic",
strigă el. "Zero". Apoi, temându-se că ar putea să ude pantalonii lui dacă ea a păstrat
gâdilitor, el a predat. "Este de patru, E ok? Patru." "Amintiţi-vă că Şi amintiţi-vă care pot
avea încă te jos.." Ea îl trase înapoi împotriva ei, la imbratisat atat de brusc, cu atâta
înverşunare, el a clipit. "Te iubesc, Bryan te iubesc asa de mult.." "Doamne, mama." El a
strecurat în mortificare. "Ştiu." "Îmi pare rău că a cedat la tine." El a dat ochii lui, ci se
prelinge de remuşcări gasit prin modul lor de jena. "Cred că îmi pare rău, de asemenea."
"Tu şi Connor pot avea un somn-peste weekend-ul următor promit.." "Bine, asta e misto."
Atunci când ea nu-l elibereze, el se încruntă. Dar nu era aşa de rău, permiţându-i-tine-l,
deoarece nici unul dintre baieti au fost în jurul valorii de a vedea. Ea mirosea frumos, iar
braţele ei erau moi. Au fost tremură de memorie de a fi zguduit şi a alinat. El a fost pur şi
simplu prea tânăr pentru a face ceva, ci să le ia pentru a acordat. Ar fost întotdeauna acolo.
Ea ar fi întotdeauna. El a lăsat capul pe umărul ei de odihnă, şi nu am simţit ca atunci când
ea a squirming mîngîie părul.
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"Am putea poate gati pe grătar mai târziu?" "Sigur Vrei superburgers.?" "Da, şi franceză
cartofi prajiti." "Ce este o superburger fara cartofi prajiti?" murmură ea, apoi oftă. "Bryan,
a spus Con ceva cu tine despre tatăl său?" Ea a simtit fiul ei merg în continuare, şi presat un
sarut lumina părul. "Este un secret?" "Un fel de." "Eu nu vreau ca tu să-şi trădeze un nivel
de încredere am aflat astăzi că tatăl lui Connor folosite pentru a lovi mamei sale.. M-am
gândit dacă Con a vorbit cu tine despre aceasta, este posibil să doriţi să vorbeşti cu
mine''El. Aş vrea sa, încă de la Connor i-au spus Dar Connor a strigat. unele-chiar dacă
Bryan au prefăcut a nu observa şi un tip pur şi simplu nu mi-a spus mamei sale lucruri de
genul asta.. ", a declarat Con e în închisoare pentru lovirea ei. Con a spus el a folosit pentru
a rănit rău său real, şi a băut foarte mult şi ia dat ei vânătăi şi totul. Sunt obtinerea divorţat
"." Văd. "Ar vazut o multime de oameni care au fost de tip Joe Dolin în viaţa ei, dar că nu a
oprit-o de la ei dispreţuim." Te-a lovit Con, prea? Şi Emma "" Nu Emma. "? Aici a fost o
altă parte Dicey, dar Bryan auzit sa-l blurting înainte de a putea opri." Dar el a lovit Con.
Nu este atunci când mama lui a fost în jurul valorii de şi-ar putea vedea. El ar suna el
numele şi-l împinge. El a spus Con a fost cauza o fetita ", îi plăcea să citească cărţi şi de a
scrie povesti. Con e nici o fetita "." Desigur, el nu este. "
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"E doar inteligent reale El nu are cu greu să studieze pentru a obţine răspunsurile corecte..
Dar el nu se ridica mâna în clasa foarte mult. Profesorul invită pe el oricum." Ca el privea
în afara în pădure, fata lui Bryan întunecat cu furie. "Unii dintre copii-i dea un timp de greu
despre lucruri despre tatăl său,. Şi cum el e profesor de companie si cum el nu poate arunca
o minge de baseball foarte departe. Dar ei înapoi atunci când sunt în jurul valorii."
Savannah închis ochii, pus pe obraz pe capul lui Bryan. "Eşti un tip destul." "Iadul-naiba."
El însuşi a corectat rapid. "Agresorii sunt doar WIMP dedesubt, dreapta?" "Dreptul de Con
nu. E singurul de care e inteligent." Ea scoate un oftat. "Bryan, am nevoie să vorbesc cu
tine tu. Amintesc de ziua altă parte, când ai venit acasă şi MacKade domnul fost aici?"
"Sigur." "E un avocat, iar el a venit aici în interes de afaceri." "Suntem în necaz?" "Nu." Ea
l-au transformat, astfel încât acestea au fost faţă-în-faţă. "Noi nu suntem în necaz Suntem
bine.. El a venit cu privire la ... Tatăl meu a murit, Bryan." "Oh". El a simtit nimic, dar
surpriză uşoară însuşi. El niciodată nu a întâlnit-ar bunicul său, ştia de el numai pentru că
mama sa a explicat că Jim Morningstar a fost un călăreţ de rodeo, care sa mutat în jurul
valorii de mult. "Cred că el a fost destul de vechi." "Da." Cincizeci? întrebă ea. Şaizeci? Ea
nu a avut nici o idee. "I-am explicat niciodată cu adevărat lucrurile pentru tine, exact
Bunicul tău şi. M-am luptat mult timp în urmă, şi am plecat acasă." Cum a putut ea spune
acest copil, copilul frumos, că el a fost
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cauza aceasta? Nu, că ea nu ar face. Că ea nu ar face niciodată. "Oricum, am plecat, şi am
un fel de pierdut legătura." "Cum a ajuns dl MacKade ştiu că e mort? Ştia el?" "Nu, e un
lucru avocat Bunicul tău a fost ranit,. Şi-a început-l gândesc, cred ca El a angajat un avocat
în Oklahoma să ne găsiţi,. Şi avocatul numit Dl. MacKade. Totul a luat o vreme, apoi
domnul MacKade a ieşit să-mi spună şi să mă lase să ştiu că bunicul tău lăsat nişte bani.. "
"Wow, cu adevărat?" "Este vorba despre şapte mii-" "Euro?" Bryan terminat pentru ea,
ochi popping. A fost toţi banii din lume. Suficient pentru un nou biciclete, o manusa nou,
Cal Ripkin baseball carte de începător a poftit pentru. "Ne să-l păstraţi fel ca asta?" "Am să
semneze nişte hârtii." Semnele de dolar au dispărut din ochii lui Bryan suficient de lungi
pentru a citi faţa mamei sale. "Cum de nu ti-l doresti?" "I. .. Oh, Bryan." Învins, ea ghemuit
picioarele ei şi a odihnit fruntea ei pe ele. "Nu ştiu cum să-l explica de ce am fost aşa de
supărat pe el în toţi aceşti ani.. Acum, eu sunt suparat pe el pentru aştepte până când el a
fost mort." Bryan mângâiat capul ei şi a crezut că peste. "Este ca şi el, spunând că-i pare
rau? Şi dacă îl luaţi ai fi sa spui ca au fost rau, prea?" Ea scoate un râs jumătate, la
simplitatea de ea. "De ce nu a putut M-am gândit la asta?" Obosit ea a ridicat capul, a
studiat faţa lui. "Crezi că ar trebui să ia."
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"Cred că nu avem nevoie." El a privit Cal Ripkin acoperi graţios departe. "Vreau să spun,
ai locul de muncă, şi ne-am luat o casă acum." "Nu", murmură ea. "Nu avem nevoie să." Ea
a simţit pe biletul de greutatea de pe umerii ei. Ei nu au nevoie, şi care a fost exact de ce au
putut. "Mă duc să văd domnul MacKade luni şi spune-i să pună bani prin intermediul".
"Cool." Bryan sări în picioare. "Voi apela Con si spune-i că suntem bogaţi." "Nu." El a
derapat într-o opri. "Dar, mamă ..." "Laudandu Nu despre bani este foarte slab Şi am putea
la fel de bine pauza la tine acum, Ace.. Nu ne face bogat, şi eu o dumping într-un fond de
colegiu." Gura Lui a scăzut deschis, decopertarea aproape pantofii lui. "Colegiul Asta-i o
sută de ani distanţă Poate că nu voi merge chiar..?" "Asta va fi de până la tine, dar money'll
fi acolo." "Oh, omule." La nouă ani, Bryan a fost confrunta cu durerea de o avere a castigat
si a pierdut. "Toţi din el?" "All-" fata lui spulberat schimbat mintea ei în midstep "-.
Excepţia unor" Puteţi avea un singur lucru. Va fi ca un cadou de la bunicul tău. "Speranţa
înflorit." One ceva? "" Un orice lucru rezonabil. Un Corvette placaţi cu aur de diapozitive
pe la partea nerezonabile. "El scoate un tusi, sări peste ei îmbrăţişez." Eu trebuie să plec am
privi în sus
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ceva în ghidul meu de preţ baseball-card. "A privit-l să plece, plin de aburi, catapulting pe
pridvor, striaţii în casă cu uşa trântind ecran ca un foc de armă în spatele lui. Mai tarziu, in
timp ce ea burgeri la grătar pe veranda cu Bryan ondulată cu ghidul de preţ şi visurile lui de

glorie, Jared aşeză pe cealaltă parte a bântuit pădure şi se gândea la ea. El a fost ispitit,
foarte tentat, la pas prin aceste păduri şi termina altercaţie ea a început în după-amiaza pe
trotuar în faţa lui Ed femeilor Prickly nu. erau stilul lui, Jared însuşi a amintit şi de a seta
balansoar Prickly femeile cu temperament fulgere şi trecutul tulbure au fost cu atît mai
puţin.. Nu că ea nu a fost interesant, şi nu că el nu a cum ar fi piesele puzzle-ului impreuna
montaj. Dar viaţa lui a fost de croazieră de-a lungul într-un ritm foarte confortabile la
momentul în care acesta s-ar fi bucurat de compania-asupra ei un nivel pur superficial,
desigur.. dupa cateva intalniri, care duce la contact fizic. La urma urmei, un om mort ar
avea fantezii despre fier în jurul valorii de cu o femeie care semăna cu asta şi MacKade
Jared nu era mort.. De asemenea, el nu a fost o prostie. Femeia care ar criticat-i că dupăamiază nu era nimic, dar probleme. Ultimul lucru pe care un temperament cald a fost
nevoie sa se prabuseasca pana împotriva altui De aceea el a preferat femeile lui rece,
compusă şi rezonabile.. Ca şi fosta sa soţie, se gîndi cu o grimasă. Ea fusese atât de tare sau ori a vrut să ţină o oglindă în faţa din gura ei pentru a vedea dacă ea a fost încă mai
respiră.
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Dar asta a fost o altă poveste. Primul lucru luni dimineata, el a fost de gând să o scrisoare
de proiect frumos formală consilierea Savannah Morningstar de moştenire ei şi măsurile ea
a fost obligat să le ia pentru a accepta sau refuza aceasta. El nu a mintea obtinerea mâinile
murdare pentru un client, pentru o transpiraţie, pierde chiar si pentru un somn. Dar ea nu
era al naibii de clientul său, şi el ar luate curtoazie profesională a colegului său din vest, în
măsura în care el intenţionează să. El a fost din ea. Iadul, femeia a avut un copil. Un copil
foarte atrăgătoare, dar care a fost lângă punct. În cazul în care a desfăşurat o relaţie
personală cu ea, aceasta ar implica copilul, precum şi. Nu a fost nici un fel în jurul valorii
de faptul că unul şi, Jared admis, nu trebuie să fie una. Apoi a fost faptul că, sub că
frumuseţea dogoritor, femeia a fost dur ca încălţăminte din piele. Nu a fost nici o îndoială
că ea fusese în jurul valorii de, ştia corzi şi au urcat, probabil, o multime de ele. O femeie
nu s-au ochi care cunoştinţă, de către toate cheltuielile biscuiţi ei timpul de coacere. El a
imaginat ea ar putea mesteca un om în sus, scuipa-l afară, şi l-au venit înapoi pentru
accesarea cu crawlere mai mult. Ei bine, nu acest om. El ar fi putut-o ocupa, desigur. Dacă
el a vrut să. Cu care se confruntă exotice, de necrezut arhivat direct la centrul de mintea lui
şi a ironizat-l. Dumnezeu, a vrut să. În dezgust, Jared sări în sus şi a condus în pădure. El
avea nevoie pentru a
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mers pe jos, el a decis. Şi el a preferat compania de fantome la propriile gânduri.

Capitolul patru
"Buna ziua, birouri de avocatura MacKade." Sissy mai sumbre, secretarul lui Jared, a
răspuns la telefon de pe acoperi. Acesta a fost patru patruzeci şi cinci, ea a avut o întâlnire
fierbinte în exact o oră, iar seful a fost ca un urs cu un dinte inflamat toată ziua. "Oh, da,
Buna ziua, domnul Brill nr,. MacKade domnul este în conferinţă." Sissy ar putea avea
unghii scuipat atunci când a deschis uşa din faţă. Cum diavolul a fost ea ar trebui sa arate
irezistibil de sexy într-o oră, dacă ea nu ar putea ieşi de aici? "Voi fi fericit pentru a lua un
mesaj." Ca ea a luat un pad, ea ridică privirea. Şi a decis ea ar putea avea o săptămână la
dispoziţie ei, şi nu scoate un fel de în-vă-faţă sexy care tocmai a intrat în biroul lui Jared
MacKade exterior. Savannah urât fiind aici. Ea ura pe care ea ar simţit obligat să îşi
schimbe din blugi în pantaloni cutat şi un sacou. Ceva despre vizitarea locurilor oficiale
obligat-o să pună pe un front. Şi acest loc sigur, pare oficiale. Plante şi tablouri destul de
bland pastel pe mat, alb-pereti nu a ascuns faptul că legea a fost comanda aici. Covorul a
fost un gri mut, scaune mai-tonifiat in zona de asteptare au fost probabil doar de partea
greşită a confortabilă. Nu am dori ca oamenii sa fie in largul lor acum, ne-ar? ea
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gând amar. Ea niciodată nu aş cunoscut o den-de autoritate de servicii sociale, un birou
principal, o linie de şomaj, pentru a oferi confort. Cu toate acestea, ea a fi gândit omul a
avut mai mult stil decât pentru a alege un astfel de decor rece, formală pentru activitatea sa.
Secretarul spatele lustruite recepţie din zona birou era tânăr, strălucitor şi cu ochii,
Savannah a fost sigur, eficient cu înverşunare. Zâmbet rapid salut ea a trimis în direcţia
Savannah a fost atent gol de curiozitate si perfect echilibrat între cald şi rece. Savannah a
avut nici o idee Sissy a fost închegarea cu interiorul invidie. "Da, domnul Brill, voi vedea
că el devine mesajul tău Tu eşti. Binevenit. La revedere." Vă întrebaţi doar în cazul în care
vizitatorul misterul a venit peste faptul că jacheta grozav, toate liniile de măturat şi culori
îndrăzneţe, Sissy închis telefonul şi zâmbetul ei care vizează cele mai profesioniste. "Buna
ziua. Pot sa te ajut?" "Aş vrea să văd domnul MacKade." "Ai o rezervare?" Sissy ştia foarte
bine că nu. Programul Jared a fost depusa in creierul ei drept alături de ei. "Nu, am fost ..."
La naiba, ea ura asta. "Am fost în oraş, şi m-am gândit să ia o şansă ca el ar fi liber timp de
un minut." "Mă tem că e în conferinţă, Ms___" "Morningstar." Desigur, el a fost la
conferinţă, Savannah crezut nastily. În cazul în care altcineva nu a fost un avocat atunci
când el nu a fost pe verde, dar punerea în conferinţă? "Apoi am dori să lăsaţi un mesaj."
Numele Morningstar sunat tot felul de clopotele din creierul lui Sissy. Aceasta a fost a spus
printre dinţi impietruit că dimineaţa, atunci când Jared dictat o
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vioi scrisoare formală cu tot felul de fredonează interesante între linii. "Desigur Dacă e

personal, ai putea scrie în jos şi voi .... Oh." Sissy grinzi la telefonul ei. "Dl. MacKade a
terminat doar apelul său de conferinţe, văd de ce nu l-am buzz, a se vedea dacă el te poate
stoarce in?." "Bine, minunat." Neliniştite, Savannah întoarse la APCE. Sissy a decis că,
dacă ea a crescut şase centimetri în înălţime, au completat mai multe in locurile potrivite,
ea ar putea să arate doar că impresionant în mişcare. "Dl. MacKade, există o Morningstar
d-na sa te vada, dacă aveţi un moment Da, domnule, e la birou acum.. Da, domnule." Aveţi
grijă să păstreze buzele ei să alunece într-un zâmbet, Sissy inchis telefonul. "El te va vedea,
d-na Morningstar Este dreptul de până acele scări şi la stânga.. Prima uşă." "Multumesc."
Savannah întoarse spre curba scurt de trepte, a pus o mână pe şină alb curat şi urcat.
Trebuie să fi fost o casă la un moment dat, ea a decis. Sau un duplex. Deşi ea nu s-ar fi
numit loc ca acasă, Savannah a recunoscut că a avut clasă dacă te-ai dus la îngâmfat şi greu
de definit pentru. Nu a fost un hol scurt la partea de sus a pasi, de imprimare de un spray de
orhidee albe într-un vas alb, care a fost atât de lipsit de suflet şi obişnuiţi-l jignit ochiul
artistului ei, şi două uşi cu care se confruntă fiecare alte. Ea a Strode cu cea de pe stânga,
rapped o dată şi a deschis-o. Desigur, el ar arăta extraordinar în gri cărbune, credea ea. O
mult mai bună decât biroul de facut, cu griuri sale plictisitoare şi albuşuri de pedepsire.
Cineva ar trebui să-i spun de muncă a fost mai plăcut într-un mediu cu un
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pic de culoare şi de viaţă. Dar nu ar fi ei. Se ridică, elegant în său costum din trei piese şi
cravată cu atenţie înnodate. O cravată el ar tocmai jerked înapoi în loc. Ea a gândit, cu un
sentiment interior de rebeliune, că el semăna mai mult de un avocat decât oricând. "Dna
Morningstar." El a înclinat capul. El a crezut că ei pas cu pas în cameră era ca având unele
bolţ stralucita de a fulger grevă un iaz placid. "Ia un loc." "Nu va dura mult timp." Ea a
rămas în picioare, cu încăpăţânare. "Apreciez ce aţi făcut timp să mă vadă." "Am avut
timp." Pentru a ilustra acest punct, sa mutat un fişier de la centrul de biroul său într-o parte,
şi a şezut. "Ce pot face pentru tine?" Ca răspuns, ea a tras lucrări din pungă ei, le-a aruncat
pe biroul lui. "Le-am semnat, în trei exemplare, şi le-au legalizat." Permis de conducere ei a
aterizat cu o cădere de apă în partea de sus a documentelor. "Asta-i ID-ul meu." Ea a
aruncat de pe cartela ei de securitate socială pentru o bună măsură. "Nu am un certificat de
naştere." "Mm-hmm ..." Trecerea timpului, Jared tras maro corn-jante din buzunarul hainei
sale şi a alunecat le pentru a studia documentele. Savannah se uita la el, înghiţit în sec. Ea
nu pare să conteze faptul că ea însăşi a spus că a fost ridicol. Inima ei a avut sarit o bataie.
El sa uitat superba, sexy intelectual, în aceste pahare naibii. Şi a făcut să se simtă ca un
prost paseze nimic aiurea. "Este totul în ordine," ea a început. "Nu te teme." Gânditor, El a
luat permisul de conducere ei, perused ea. "Aceasta este invalid."
file: / / C: \ Documents and Settings \ Compaq_Owner \ My Documents \ My eBooks \
Nora Rober ... 11/8/2009
Pagina 63 din 222

"Iad este tocmai am avut-o reînnoită câteva luni în urmă.." "Aceasta ar putea fi", a
continuat el, studiind-o acum. "Dar, aşa cum arată imaginea de fapt, ca tine, si este, de fapt,
măgulitoare, permis acest driver este, evident, o fraudă, şi, prin urmare, invalid." Ea a
închis gura, blocată mîinile în buzunare ei. "Eşti a face o glumă Este permis in sali
sfinţit??" "Stai jos, Savannah rog.." Cu o ridicare din umeri rău-temperat, ea sa aşezat. "Ai
auzit vreodată de culoare?" ea a cerut. "Acest loc este plictisitoare ca un manual, iar arta
este patetic obişnuită." "Este, nu-i aşa?" a fost de acord cu uşurinţă. "Fosta mea soţie
decorat locul Ea a fost un contabil fiscal,. Avea biroul în întreaga sală." El se lăsă pe spate
şi scanate cameră. "M-am obişnuit să nu vadă locul, dar ai dreptate. S-ar putea folosi ceva."
"Acesta ar putea folosi un necrolog." Annoyed cu ea, ea a împins o mână prin părul ei.
"Urasc sa fiu aici." "Eu pot vedea asta." Luă documentele din nou, degresat, prin
intermediul lor. "Ai înţeles că sunteţi de acord să accepte o plată, prin cec casier, că este
egal cu soldul de numerar total al moşia tatălui tău?" "Da." "Şi lui efectele?" "M-am gândit.
M-am gândit că a însemnat bani ... Ce altceva este acolo?" "Se pare că sunt câteva efecte
personale pe care le pot obţine o listă detaliată vă dacă vă place, astfel încât să puteţi decide
dacă doriţi i-au trimis sau eliminate.. Transport maritim ar putea fi deduse din patrimoniul."
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Scoase din uz, ea a crezut. Ca ea a fost. "Nu, doar le-au trimis." "Bine." Metodic a făcut
notele de pe un tampon juridice galben. "Voi avea proiectul de secretara mea o zi de mâine
scrisoare de confirmare a statutului şi apprising vă că veţi primi plata integrală a Break
termen de patruzeci şi cinci zile." "De ce aveţi nevoie de o scrisoare de când aţi tocmai miai spus?" Aruncă o privire în sus de la ziare, ochii în spatele lentilelor de amuzat. "Legea îi
place să acopere fundul acesteia cu documente cât mai mult omeneşte posibil." El a semnat
documentele de el însuşi ca proxy pentru colegul său, apoi dat înapoi Savannah licenţă ei şi
cartela de securitate socială. "Asta e, atunci?" "Asta este." "Ei bine." Senzaţie de incomode,
şi uşurat, ea a crescut. "Nu a fost la fel de dureros ca m-am asteptat cred că dacă am
vreodată în piaţă pentru un avocat, îţi dau un telefon.." "Eu nu aş fi ca un client, Savannah."
Ochii ei concediat ca el a scos ochelarii şi sa oprit să vină în jurul valorii de birou. "E foarte
bună vecinătate dintre voi." "Eu nu aş fi ca un client", repetă el, stând în picioare în spatele
ei ", deoarece, atunci acest lucru ar fi lipsit de etica." El a prins garda ei off. Ea avusese nici
o idee orice om ar putea prinde încă garda ei off. Dar ea a fost în braţele lui Jared şi de a fi
sarutat bine înainte de a avea o şansă să se sustragă. Dacă ea ar vrea să se sustragă.
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Nu a fost căldură, desigur. Ea a aşteptat ca, sa bucurat de acest lucru. Dar a fost lushness
din aceasta că ei surprins-răspândirii mătăsos, somptuoase din aceasta că înflorit în această
reuniune a buzelor, înflorire prin corpul ei. El a deţinut aproape de ei, într-o îmbrăţişare

buna, increzator, nu dibuit, nu grappling. El a dat camera ei pentru a rezista, si ca mana
inteligent, widepalmed degresat uşor în sus nivelul coloanei vertebrale, ea a crezut că
numai un nebun ar pas departe de faptul că mangaiati, ca gura, energie termică. Deci, ea a
intrat în ea, alunecare mâinile ei în sus pe spate până când acestea au fost agăţate pe umeri.
El ar întreba ce el va găsi aici. Din momentul in care a fost, tufe de flori la picioarele ei, şi
se uită la el, el ar întreba. Acum, el ştia că există putere în acele lung, minunat de arme, de
foc în această gură moale, completă. Ea a fost deschisă pentru el, de parcă ar fi atins de sute
de ori ei, iar gustul ei a fost glorios familiar. Comunicat de presă al corpului ei împotriva
lui, fiecare firmă, curba generos, a fost o intoarcere acasa erotic. El a încurcat degetele în
părul ei, trăgînd încet capul pe spate pentru a savura. Şi, după cum gura ei sa mutat cald pe
lui, el a descoperit ceea ce avea să fie savurat la rândul său. Treptat, pe gînduri, el a tras
înapoi pentru a studia fata ei. Ochii ei erau de echilibru, calm. Mai inchise la culoare, da, el
medita. El ştia de modul în inima ei a sărit împotriva lui tot ce se mutase, prin El s-au mutat
prin intermediul ei, precum şi. Dar ea nu sa tremure. Ce ar trebui să facă o femeie ca
aceasta tremura? Ştia că va trebui să descoperi că secretul, şi toţi ceilalţi ea a ţinut ascuns în
spatele acestor ochi negri, ilizibil. "Dar," a spus el, "eu pot recomanda cu siguranta un
avocat pentru tine, dacă vei afla ca ai nevoie de una."
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Ea a ridicat o spranceana. Oh, el a fost unul rece, credea ea, pe care conversaţia ca şi cum
ei în-părţi nu s-au sfârâit. Apreciind aceasta, ea a zâmbit. "De ce, mulţumesc." "Scuză-mă
un minut", a spus el atunci când a sunat telefonul său. "Da, Sissy." Privirea lui stânga
Savannah doar suficient de lung pentru o privire la ceas. "Aşa este," murmură el,
menţionând că aceasta a fost doar după cinci ani. "Voi merge mai departe, voi bloca Şi,.
Sissy, scrisoare pe care am dictat această dimineaţă. Prima scrisoare? Da. Nu e-mail pe
care. Am nevoie să facă unele schimbări." Savannah îl privea consideringly. El a fost
secretar trimiterea lui în afara pentru a doua zi, şi le-ar fi singur. Ea a inteles ce inseamna
atunci cand un barbat se uita la o femeie mod Jared se uita la ea. Ea a înţeles ce sa
întâmplat între bărbaţi şi femei, după ce le-ar comun un sărut reciproc robust. A lungul
anilor, ea ar învăţat să fim foarte atenţi, foarte ... selectivă. Responsabilitatea de a creşte un
copil singur nu a fost una mică. Bărbaţii ar putea veni şi du-te, dar fiul ei a fost pentru
totdeauna. Ea nu a fost o femeie care a pasit orbeşte în treburile, care a zgâriat fiecare
mancarimi sau Acceptăm fiecare avans. Dar ea a fost, de asemenea, realist. Omul a respins
în prezent secretarul său, omul flipping prin calendarul său de zi cu zi pentru a coordona
programul lui, era pe cale de a deveni iubitul ei. "Secretarul meu are o data," Jared a
comentat atunci cand a inchis telefonul. "Deci, se pare ca suntem de închidere la birou la
timp astăzi." Înclinarea capului său, el a studiat Savannah. "Sunt ar trebui să vă întreb,
discret, în cazul în care ai jacheta ta." "My jacheta?" Amuzati, Savannah uită în jos. "Am
facut-o." "Glumeşti." Buza de jos sa mutat într-o expresie undeva între un merluciu
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şi un surâs dispreţuitor, şi bărbia ei au crescut într-un gest el acum recunoscut ca un
indicator de temperament fierbe. "Ceea ce nu? Nu arata ca tipul de care poate coase? I nu
se potrivesc cu imaginea fericit-gospodină?" Intrigat, el odihnit un sold la marginea de
birou, a ajuns afară pentru a freca rever strălucit hued de jacheta ei între degete. "Bună
treabă. Ce altceva se poate face?" "Orice am nevoie să fac." Ea nu sa deranjat să protesteze
atunci când el a trase spre el. În schimb, ea a odihnit mîinile pe umerii lui şi sa aplecat în
jos, în sărut. "E devreme", murmură el. "Relativ". "Unde e Bryan?" "La Cassie lui." Uşor
surprins el ar deranjat să ceară, ea a schimbat unghiul de sarut, apoi permiteţi-se chiuveta
inch "Mă duc să-l ridic de aproximativ şase Am aproximativ o jumătate de oră.." "Va dura
mai mult." El a schimbat, a luat-o de solduri si a atras ei intim între picioarele lui. "De ce
nu o suni şi a vedea dacă el poate sta până la şapte?" Dinţii brumată uşor peste faptul că
buza de jos minunat. "Şapte-treizeci de ani." Ea a fost de gând să se bucure obtinerea-l de
faptul că cravata, Savannah crezut. "Cred că aş putea." "Bine Ai clar ca., Apoi vom merge
peste drum." "Peste drum?" "Pentru o cina devreme." Ea a atras înapoi, se uită la el.
"Cina?"
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"Da." Aproape anumite picioarele lui l-ar sprijini, Jared stat, înainte de a putea da în vedere
nevoia de a rupe hainele de pe ei, trageţi-o la podea si trebuie sa isi. "Aş vrea să vă luaţi la
cină." "De ce?" "Pentru că mi-ar bucura de petrecerea de o oră sau două cu tine." Pe partea
de sus de tine, el a crezut. Interiorul vostru. Dumnezeu. Cu fiecare aparitie de calm, el a
inconjurat de birou şi oglindită prin fişier adresa lui. "Aici e numărul lui Cassie." "Ştiu că
numărul de Cassie lui." Acesta a fost demoralizant să realizeze ea a trebuit să ia o respiraţie
bună, adânc pentru a se constant, atunci când el a fost doar în picioare acolo, aşa rece, atât
de uşor. "Ce se întâmplă pe aici, Jared? Amândoi ştim că cina nu este necesară." Stomac lui
răsucită în noduri strânse slick. El putea sa o ia. Chiar aici, chiar acum. A fost doar asa de
simplu. Şi ceva suspect a fost prea simplu. "Aş vrea să iau cina cu tine, Savannah şi
conversaţie.." Ridici telefonul, el a apelat numărul CAS-SIE însuşi, întinse receptorul.
"Toţi dreapta?" Plin de neîncredere, ea a ezitat. Cu o ridicare din umeri, a luat telefonul.
"Bine." Restaurantul a fost casual, grătar de meniul de bază americană. Savannah jucat cu
băutură ei şi a aşteptat pentru următoarea mişcare a lui Jared. "Deci, ai face haine."
"Uneori". Zâmbind, el a lăsat pe spate în cabina din lemn. "Uneori?" a repetat, uita la ei
aşteptând.
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El a vrut să facă conversaţie, ea a determinat. Ea ar putea face conversaţie. "Am învăţat că
de casă este mai ieftin decât storebought, şi nu am vrut să fie gol Acum, eu fac ceva acum,
şi din nou, pentru că îmi place.." "Dar voi face dvs. de zi ca un ilustrator, nu ca o
croitoreasă." "Îmi place să lucrez cu culoare, de proiectare şi am avut noroc.." "Lucky?"
Abtine de sondare prietenos, sa mutat umeri. "Tu nu vrei povestea vieţii mele, Jared." "Dar
eu nu." A zâmbit la chelneriţă care a pus masa în faţa lor. "Start oriunde", a spus el
ademenitor. Ea clătină din cap, se taie în carnea de pui picant innegrita el ar recomandată.
"Ai trăit aici toată viaţa ta, nu ai?" "Asta-i drept." "Big familie, vechi prieteni şi vecini
Roots.." "Da." "Am de gând să dea rădăcinile fiul meu, nu doar un acoperiş deasupra
capului, dar radacinile.." El a fost tăcut pentru un moment. Nu a fost o cruzime în vocea ei,
o determinare de foc, pe care a trebuit să admire, chiar cum se întreba el la ea. "De ce aici?"
"Pentru că nu e în Occident Asta e prima.. Am vrut să scape de praf, câmpiile, şi toţi cei
oraşele sunbaked mici. Asta a fost pentru mine", a recunoscut. "Am fost în mişcare spre
est, timp de zece ani şi părea destul de departe.."
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Când a spus nimic, ea a relaxat un pic. A fost greu pentru a combate acest mod liniştit a
avut de a asculta. "Nu am vrut oraş pentru Bryan Dar am vrut să-i dau un sentiment de
apartenenţă, de ...." "Comunitatea?" "Da mic oraş, copii, oameni care ar ajunge să-l cunosc
pe nume.. Dar am vrut încă o mica distanta. Asta a fost pentru mine din nou. Si ..." "Şi?"
"Am fost atras aici", a spus ea la lungime. "Poate este misticism în sângele meu şi
moştenirea mea, dar am simţit-am ştiut că acest lucru ar fi de origine teren, dealuri..
Pădure. Padurile dvs. chemat la mine." Amuzat la ea, ea a zâmbit. "Cum e că, pentru
ciudat?" "Au chemat la mine toată viaţa mea", a declarat Jared, astfel încât pur şi simplu
zâmbetul ei estompate. "N-as putea fi fericit oriunde în altă parte m-am mutat în oraş.
Deoarece se pare practic. Şi oraşele mici şi plimbări lungi prin padure nu au fost stilul meu
fosta soţie a lui." Dacă el ar putea sonda, deci ar fi putut ea. "De ce te însori cu ea?" "Pentru
că părea practic." Acum a fost randul lui sa se crispa de durere. "Ceea ce nu spune mult
pentru oricare dintre noi. Am fost atrase în mod rezonabil, respectat reciproc, şi a intrat
într-o foarte civilizat, contractul de inteligent si total lipsit de pasiuni ale căsătoriei. Doi ani
mai târziu, am avut un foarte civilizat, inteligent si total lipsit de pasiuni divorţ. " A fost
greu, aproape imposibil, pentru a vizualiza omul care a sărutat-fiinţei ei pasiune despre
nimic. "Nr sânge vărsat?" "Categoric nu. Am fost atât de mult prea rezonabile pentru a
combate Nu s-au copii.." Alegerea ei, îşi aduse aminte, doar uşor amar. "Ar păstrat numele
ei propriu." "O căsătorie profesionale moderne."
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"Ai luat tot ce ne-am despartit la mijloc şi sa dus drumurile noastre separate. Nr rău, nici un

fault.." Curios, Savannah înclinat capul ei. "Se va deranjat că ea nu a luat numele." El a
început să o corecteze, apoi ridică din umeri. "Da, ma deranjat foarte Cel moderne sau
profesionale de mine.. Doar unul din acele lucruri care ar fi făcut angajamentul emoţional
în loc de rezonabile. Asta e doar mândria." "Parţial," Savannah fost de acord. "Dar o parte
din ai vrut să-i dea acea bucată din voi care aţi fost cel mai mandru, care a fost trecut pentru
tine, şi că ai vrut să treci pentru copiii dumneavoastră." "Eşti viclean", murmură el.
"Avocaţii nu sunt singurii care pot citi oamenii şi înţeleg importanţa de nume.. Atunci când
Bryan sa născut, am privit la forma pe care o dai. Pentru numele. Şi m-am gândit, ce-am
pus în cazul în care se spune Tatăl Dacă am pus numele de jos,? atunci eu dau numele
pentru că fiul meu. Fiul meu ", repetă ea liniştit. "Ce i-ai pus jos?" Ea însăşi a adus înapoi
de la acel moment, atunci când ea fusese abia şaptesprezece ani şi singur. Complet singur.
"Necunoscut", a spus ea. "Pentru că el ar încetat să mai fie importante. Numele meu a fost
de ajuns." "El nu a vazut Bryan?" "Nu a impachetat uneltele sale şi a aprins afară ca o
racheta a doua zi i-am spus am fost insarcinata. Nu spune ca iti pare rau", a spus ea,
anticipând-l. "El a făcut-mi o favoare Este uşor pentru o fată de şaisprezece ani, care
urmează să fie dreamyeyed si cu sange fierbinte peste un cowboy bine,. Dar nu este uşor să
trăieşti cu o singură."
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"Ce-ai spus Bryan?" "Adevărul le spun întotdeauna adevărul l-sau cât mai aproape de ea ca
pot, fără a dăuna el.. Eu nu-e ruşine că am fost odată suficient de nebun să mă imaginez în
dragoste Şi eu sunt recunoscător pentru faptul că, uneori, nebunie este răsplătit. de ceva la
fel de spectaculos ca Bryan. " "Eşti o femeie remarcabilă." Acesta a atins şi jenat că ei ar
trebui sa gandeasca asa. "Nu, eu sunt unul norocos." "Nu ar fi putut fi uşor." "Nu am
nevoie de lucruri să fie uşor." El a considerat că, şi a crezut că a fost mai mult că ea nu-i
păsa de lucrurile care urmează să fie uşor. Că a înţeles. "Ce-ai făcut când ai plecat de
acasa?" "Când am fost dat afara", a spus ea. "Nu trebuie să-l destul de Tatăl meu mi-a dat
înapoi de la mana, ma chemat ... tot felul de lucruri este nepoliticos să repete într-o astfel
de om poartă un frumos costum si mi-a arătat uşa.. Era Nu de mult de ouşă ", a amintit,
surprins să văd că Jared a ajuns la stele legătură într-degetele cu ale ei. "Am fost de viaţă
într-o remorcă în acel moment." El a fost îngrozit. Probabil că nu ar trebui să fie, îşi dădu
seama. El ar auzit povesti la fel de rău, şi mai rău, în propriul său birou. Dar el a fost
îngrozit la imaginea de Savannah la şaisprezece ani, însărcinată şi cu care se confruntă
lumea în monoterapie. "Nu aveţi cineva ai putea merge la?" "Nu, nu era nimeni nu ştiam
familia mamei mele.. Ar-au schimbat, probabil, mintea lui într-o zi sau două. El a fost aşa.
Dar
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lucrurile pe care le-ar chemat m-au ranit mult mai mult decât palma, aşa că am pus în
rucsacul meu, a scos degetul mare, şi nu privi înapoi. Ai un loc de muncă în aşteptare
tabele în Oklahoma City. "A luat-o băutură." Asta e, probabil de aceea Cassie si l-am lovit
off. Amândoi ştim cum e să stea pe picioarele tale toată ziua şi a servi oamenii. Dar ea nu o
treaba mai buna a acesteia. "Oh, nu a existat o mulţime de skimming a fost de peste, Jared
gândit Miles rutier de ea nu-l ducea peste.." Cum ai ajuns de la tabele de aşteptare, în
Oklahoma City pentru a ilustra carti pentru copii? "Ei bine hraniti" Prin a lua o mulţime de
ocoluri. ", ea se lăsă pe spate şi a zâmbit la el." Ai fi surprins de unele din lucrurile pe care
le-am făcut. "Zambetul ei a crescut de la privirea lui blând." Oh, da , v-ar "." Nume unele.
"" a servit băuturi la beţivi într-o scufundare în Wichita "." Ai de gând să trebuie să faci
mai mult decât atât, dacă vrei să-mi şoc. " "A lucrat o îmbinare bandă în Abilene Acolo.."
Ea a chicotit şi smulse trabuc subţire el ar tocmai scos din buzunar de la degete. "Asta are
te gandesti." Hotărât să nu ochelari de cal, el a lovit un meci, a avut loc o la vârful de
trabuc, atunci când ea se aplecă peste. "Ai fost o stripteuză." "Dansatoare erotice." Ea a
explodat în fum şi a zâmbit. "Tu eşti şocat." "Sunt intrigat ...." "Mm-hmm ... Pentru a pop
fantezie un pic, n-am apucat până la strictul necesar. Te-ai vedea femei de pe plaja purta la
fel de mult ca am dat jos pentru a-doar am platit pentru asta. Nu este teribil bine. "
Ocazional
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ea il restituite trabuc. "Am făcut mai mulţi bani de proiectare şi de cusut costume pentru
fete, altele decât am făcut necojit din ele Deci, m-am retras de pe scena.." "Pleci în bucăţi,
Savannah." "Asta-i drept." Ei au fost ei de afaceri. "Să zicem că nu-mi place oră am lucrat
un câine şi să arate ponei pentru o vreme.." "Un spectacol de câine şi ponei." "Circ Un om
sărac. Luat o pauză în New Orleans de vânzare picturi de scene bayous şi strada, şi de a
face schite cărbune de turisti mi-a placut.. Alimente mare, muzica mare." "Dar nu a rămas",
a subliniat el. "Niciodata nu am stat mult timp într-un singur loc Obiceiul.. Doar despre
timp am fost obtinerea agitat, am avut noroc. Unul dintre turişti care stăteau pentru mine a
fost un scriitor. Cărţi pentru copii". Ar parasit doar ilustrator ei. Diferenţe Creative , a spus
ea îi plăcea munca mea şi mi-a oferit un contract.. am citit manuscrisul ei şi de a face
câteva ilustraţii. Dacă editorul ei a plecat pentru ea, aş avea un loc de muncă. Dacă nu, ea
mi-ar plati o sută de pentru timpul meu. Cum as putea pierde? " "Ai de locuri de muncă."
"Am o viata", ia spus ea. "Natură în cazul în care nu am avea să plece cu Bryan sitter, griji
despre cum am fost de gând să plătească chiria acestei luni, sau în cazul în care asistenţii
sociali au fost de gând să vină să bată la mine a verifica afară şi să decidă dacă am fost o
mamă se potrivesc natură în cazul în care poliţiştii nu roust te pentru a vedea dacă vindeţivă sau picturi. Dupa un timp, am avut destul de pus impreuna pe care am putea cumpăra
fiului meu o curte, o şcoală frumoasă, jocuri Micul League. O comunitate.. " Ea a înclinat
înapoi de sticlă ei din nou. "Şi iată-ne."
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"Şi iată-ne", a repetat. "Unde crezi că mergem?" "Asta este o întrebare va trebui să vă
întrebaţi de ce suntem având în cină şi conversaţie în loc de sex?". Spre meritul său, el nu a
sufoca, dar dezumflat fum fără probleme. "Asta e contondent." "Avocaţii dori să folosească
douăzeci cuvinte atunci când o va face", a replicat ea. "Nu." "Atunci să spunem că v-aţi
aşteptat sex nu-mi place sa fiu previzibil.." În spatele ceata de fum, ochii lui fulgeră pe ei,
cu o putere care borcane. "Când vom ajunge în jurul valorii de sex, Savannah, acesta nu va
fi previzibil Vei şti exact cine esti cu, şi-l vei aminti.." În acel moment, ea nu a avut cea
mai mică îndoială. Poate că a fost ceea ce ei îngrijorat. "Toţi ta se misca, MacKade avocat
de timp şi locul dvs.?" "Asta-i drept." Ochii lui sa schimbat, luminat de un umor care a fost
greu să reziste. "Sunt un fel tradiţional de om."
Capitolul cinci
Un fel de tip tradiţional, Savannah medita. Intr-o zi, după cină ei improvizaţie cu Jared, şi
ea a fost în picioare în bucătărie ei, mîinile pe şolduri, cu ochii la cutia lui florar.
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El ar trimis trandafiri ei. O duzina de mult timp cu tulpină frumusetile roşu. Tradiţionale,
cu siguranţă. Chiar şi previzibile, în felul lor, ea ar trebui. Dacă nu aţi luat în considerare
faptul că nimeni în viaţa ei a trimis-o vreodată o cutie lunga, alb lucios umplut cu trandafiri
rosii. Ea a fost anumite el ştia asta. Apoi a fost cardul. Până la flori gradina dvs. Cum a
ştiut flori au fost una dintre cele mai mari puncte slabe ei, că ea a avut pined pentru flori
luminoase, parfumat în acei ani, atunci când ea a fost trăiesc în camere mici, înghesuiţi în
oraşe zgomotoase, aglomerate? Că ea însăşi ar promis că într-o zi ar avea o gradina de
propriul ei, plantate şi au tins către propriile sale maini? Pentru că el a văzut prea mult, ea a
decis, şi înconjurat ca florile precaut ca un caine circling un străin. Ea a fost atât de intenţie
pe ele, de fapt, ea a sărit atunci când a sunat telefonul. Se injura ea a smuls receptorul. "Da,
Buna ziua.." "Timp Bad?" Jared întrebat. Ea a scowled la flori frumos situată pe hârtie de
protecţie verde. "Sunt ocupat, dacă asta e ceea ce vrei să spui." "Atunci nu va ţine M-am
gândit s-ar putea dori pentru a aduce Bryan pe la ferma pentru cina in seara asta.." Cu toate
acestea se încruntă, ea a ajuns în caseta, a scos un trandafir singur. Aceasta nu a musca.
"De ce?" "De ce nu?"
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"Pentru inceput, am luat deja pe sos pentru spaghete." Ea a aşteptat un ritm. Aşa a făcut el.
"Presupun că te aştepţi să vă rog să veniţi aici la cină." "Da." Twirling a crescut, a incercat

sa se gandeasca la un motiv bun să nu. "Toate dreapta. Dar Bryan a practica baseball după
şcoală trebuie să-l ia de la şase, aşa." "O să-l ridic. E pe drumul meu. Vedem in seara asta,
atunci." Ceva părea să fie iasa din mainile ei. "Ţi-am spus toate acestea nu era necesar",
murmură ea. "Flori". "Iti plac?" "Sigur, sunt frumoase." "Ei bine, atunci." Aceasta părea să
rezolve problema. "Ne vedem un pic după şase." Beat, ea a inchis. După un alt uita lung la
trandafiri, ea a decis ca mai bine ar sapa o vaza. La şase la cincisprezece ea a auzit un sunet
de o maşină vine banda ei. Cu atenţie şi ea a terminat un detaliu cu privire la ilustrare a
reginei ei cei răi pentru o reemitere de basme tradiţionale, apoi se întoarse la masa de lucru
ei. Bryan a fost deja clattering până paşii de timp, ea a mers la studio ei mici în bucătărie.
"... Apoi el a apărut, şi că Tommy klutzoid nu a putut obţine manusa lui în conformitate cu
acesta mama lui a avut două vaci în cazul în care mingea a coborât şi a lovit-l in fata.. A
fost să ţâşnească sânge din nas. A fost atât de Bună rece,. mama. " "Bryan". Ea a ridicat o
spranceana la starea de hainele sale. Red murdărie
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vărgat fiecare centimetru. "Nu alunecarilor de astăzi?" "Da." El a condus direct la frigider
pentru o cană de suc. "Tommy Mardson primit un nas sângeroase," Jared a pus inch "Aşa
am auzit." "Mama lui a fost cu adevărat striga." Entuziasmata de memorie, Bryan aproape
uitat să deranjez cu o sticlă de-a prins ochiul până la mama lui de oţel. "Nu a fost rupt doar
zdrobit cu adevărat bun.". "Vom lucra pe seara asta gramatica, Ace." Bryan laminate la
ochii lui. "Nimeni nu vorbeşte, cum ar fi cărţile spun Oricum, am primit un B pe testul de
ortografie.." "Băuturile sunt din partea casei matematica?." Bryan înghiţit suc într-o grabă.
"Hei, eu trebuie sa curat", a declarat el, şi punctată de scări într-o retragere strategică.
Recunoscând acţiunea evaziv, Savannah winced. "Ne place diviziune lung." "Cine nu are?"
Jared ia dat o sticlă de vin. "Dar un B în ortografie nu e fraier schimba." Nici, ea a crezut, a
fost eticheta fantezie franceză pe flacon. "Acest lucru este de gând să-mi umil spaghete."
Jared a luat o apreciativ profundă, mirosi a aerului. A fost toate mirodenii şi sos de roşii
bule. "Nu cred aşa." "Ei bine, cel puţin decolare care se leaga." Ea a apelat la rădăcină un
tirbuşon. "E intimidant. Puteţi să-" El a refuzat-o de umeri, lăsă capul în jos încet şi care
fac obiectul
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cu gura lui. Partea de sus a capului ea, a ridicat uşor departe. "Kiss", ea a terminat pe o
respiraţie lungă. "Poţi sigur ca dracu 'sărut." După ridicarea tirbuşon care au clattered la
contra, ea a deschis vin cu miscari rapide, competentă a unui barman veteran. "Fancy vin şi
flori de lux, toate într-o zi Tu eşti. Gând să întorc capul." "Asta e ideea." Ea a întins pentru
wineglasses de pe raftul de sus. "Aş fi crezut, după versiunea condensate a vieţii şi de
Times Savannah Morningstar, ai fi ajuns imaginea pe care eu nu sunt tipul de vin-

andflowers." El a periat un deget peste petalele de trandafiri ea ar prevăzute în centrul
mesei. "Ei par să vi se potrivească." După cum a împăturit cravata în buzunar, slăbit
gulerul cămăşii sale, ea a turnat vin. "A fost nepoliticos de mine, nu să vă mulţumesc
pentru ei Deci ...." Ea ia dat un pahar. "Multumesc." "My plăcere." "Bryan va ascunde până
când el crede ca am uitat despre matematica Mai mult el prost.. Dacă ţi-e foame, pot să-l
sun jos." "Nici o grabă." Savurând vin, a rătăcit în camera din faţă. El a vrut o privire mai
bine la picturi. Culorile au fost indraznete, de multe ori doar pe marginea de conflicte.
Tuşele de pensulă l-a lovit ca matura acelaşi îndrăzneţ, liniile de temperamental. Materie
variat, de la naturi statice cu flori în floare turbulente pe deplin, la portrete de vii, a trăit-în
faţă, la peisaje de copaci noduros, dealurile stâncoase şi cer furtunoasă. Cel materiale salon
de liniştit, el medita. Şi nu ceva a fost uşor
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să privească de la distanţă. Ca artist, el a decis, de muncă a făcut o impresie fullthrottle.
"Nu e de mirare ai avansat la nas până la ceea ce este agăţat în biroul meu", murmură el.
"N-am crezut că arta trebuia sa fie rece." Ea sa mutat un umar. "Dar asta e doar opinia
mea." "Ce este aceasta ar trebui să fie în opinia dumneavoastră?" "Alive". "Apoi, cu
siguranţă v-aţi reuşit." Se întoarse înapoi la ea. "Vindeţi mai?" "În cazul în care preţul este
corect." "M-am gândit având în Regan face ceva cu privire la biroul meu. Sora mea-inlaw", el a reamintit. "Ea a facut o treaba incredibila cu han ea si fratele meu sunt rehabing
Aţi fi dispus să se ocupe de arta?." A luat-o încet, privindu-l, sorbind vin. Ideea a avut o
dorinţă veche, adanc ingropat lupta pentru aer. Pictura a fost doar un hobby, ea însăşi
amintit. Ce altceva ar putea fi, pentru o femeie cu nici o instruire formală? "Am spus deja
aş culca cu tine." A reuşit un râs, deşi aproape blocat in gat uscat brusc. "Da, aveţi Dar noi
vorbim despre pictura dumneavoastră.. Eşti interesat in vanzarea de unele?" "Vrei să pun
arta mea de la birou?" "Cred că am stabilit că."
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Un pas la un moment dat, ea a amintit Savannah. Nu-l lăsa observa cat de mult ar însemna.
"Vrei să nu fie mai confortabil cu unele pasteluri frumos?" "Ai o dungă urât, Savannah îmi
place.." Ea a râs, se bucură de el. "Sa vedem ce sora ta-în-lege vine cu primul atunci vom
vorbi.." Ea a intrat înapoi în bucătărie pentru a pune pe apa pentru paste. "Destul de corect
ce nu picătură cu han,. Vezi ce ea şi Rafe au făcut acolo?" "Mi-ar placea pentru a obţine o
privire la locul", a recunoscut. "Te-aş putea conduce peste după cină." "Tema". Ea clătină
din cap cu regret reale. "Am un sentiment am de gând să faci divizare lung." "În acest caz",
a luat vinul şi topped off atât ochelarii lor ", permiteţi-mi să-ofera un olandez puţin curaj."
Ea nu a asteptat ca el să rămână după masă a fost de peste. Desigur, nu fusese pregătit
pentru el să eoliene în jurul valorii de lucruri, astfel încât el a fost aşezat alături de fiul ei la

masa din bucătărie, aplecandu-se asupra problemelor într-o carte deschisă aritmetică. Ea a
servit cafeaua-l ca el a tradus probleme în statisticile de baseball. Şi de ce, Savannah
intrebat, ca fiul ei a sărit la tactica şi a fugit cu ea, a avut nu sa gîndit la asta? Pentru că, ea
a recunoscut, cifrele îngrozit ei. Şcolarizarea ei îngroziţi. Cunoştinţă de faptul că fiul ei
într-o zi merge mai repede dincolo de ceea ce ea a invatat a fost atât palpitant şi ruşinea.
Nici măcar Bryan ştia despre nopţile ea a stat pana tarziu, mult timp după
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el dormea, şi a studiat cartile sale, a stabilit că ea ar fi în măsură să ofere ajutor ori de câte
ori el a întrebat-o pentru ea. "Deci, împărţiţi scorul total de numărul de ori de la BAT,"
Jared a sugerat, de adaptare său corn-jante într-un mod care a făcut autostopul Savannah lui
libidoului. "Da, da!" Luminile de cunoştinţe au fost izbucnind în capul lui Bryan. "Acest
lucru este cool." Cu limba lui prins între dinţi, el a scris numerele cu grijă, aproape cu
veneraţie. La urma urmei, au fost jucători minge acum. "Check out acest, mamă." Când a
făcut-o, laborios
trecând peste etapele a problemei, zâmbetul ei înflorit. "Bună treabă." Ea a periat un sarut
peste parul ciufulit lui Bryan. "Ambele dintre voi." "Cum se face ca nu am primit un
sarut?" Jared vrut să ştie. Ea îl obligat, chastely destul, dar Bryan făcut încă zgomote calus.
"Omule, nu trebuie să faci ca la masa de cină?" "Inchide-ti ochii," Jared a sugerat, şi o
sărută din nou Savannah. "Eu am plecat de aici." Bryan închis cartea sa cu o clipă. "De aici,
şi în cadă," Savannah terminat. "Ah, haide." Se uită rugător la Jared. "De fapt," Jared a
început, "Cred că clientul meu are dreptul la o cavitate scurt." "Oh, chiar?" Dar în
comentariu uscat Savannah a fost înecat de convulsie Bryan lui de încântare. "Da, o
adâncitură. Ca TV o oră." "Cu indulgenţă instanţei." Jared împuşcat Bryan o privire de
avertizare, a depus o
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mâna pe umăr. "Ceea ce clientul meu înseamnă, treizeci de minute de privitul la televizor
de agrement este necesar după executarea pedepsei sale anterioare şi luarea de măsuri faţă
de reabilitare După care el va, voluntar şi fără incidente, accepta decizia instanţei.."
Savannah şuieră un suflu prin dinti ei. "Lights out la ninethirty", murmură ea. "Bine!"
Bryan pompat pumnul în aer. "Ar fi trebuit să plecat de oră", a declarat Jared. "Aceasta a
fost cea mai buna dumneavoastră. Crede-mă, eu sunt avocatul tău." Un rânjet împărţită fata
lui Bryan. "Mulţumesc răceşte., Domnul MacKade." Noapte bună, mamă. " "Foarte rapid,
fantezie vorbind," Savannah a spus în şoaptă ei ca fiul ei punctate la etaj pentru a portabil
puţin în dormitorul ei. "Nu puteam să mă ajute." Senzaţie de un pic bleg, Jared ascuns
mîinile în buzunare. "El mi-a amintit de ceea ce a fost ca să fie un băiat de nouă ani şi
disperată pentru încă o oră Ai de gând să mă ţină în dispreţ?." Ea a oftat, a luat cesti de
cafea gol, ia dus la chiuveta. "Nu a fost frumos din partea ta să se ridice în picioare pentru

el în plus, el ar fi wrangled jumătate de oră din mine oricum.." "El a meritat-o." Jared
zambit atunci când ea a aruncat o privire peste umăr. "Deci, nu I. La urma urmei, am
slogged direct prin cesiune că matematica." "Vrei treizeci de minute de-ceea ce a fost el,
privitul la televizor de agrement?" "Nu." El a luat ochelarii de pe, le-a alunecat în
buzunarul de la camasa. "Vreau să plimbare în pădure cu mine." Când fruntea ei
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crescut şi ea a aruncat o privire spre scări, Jared a luat mâna ei. "Nu vom merge mai
departe Hei,. Bry!" el a strigat. "Mama ta şi cu mine mergem la o plimbare." "Cool", a
venit răspunsul absent, evident neinteresat. Jared a luat jacheta denim ei dintr-un cârlig de
către uşa de la bucătărie. "Ea devine rece după apusul soarelui." "Doar în pădure", ea a
insistat ca ea ridică din umeri în sacou. De acolo, ea ar putea auzi Bryan dacă el a sunat-o.
"Doar în pădure," Jared fost de acord, şi a închis mâna peste ei. "Nu te singur aici în timpul
zilei, de unul singur?" "Nu. Îmi place să fiu singur." Ea a mers afara cu el, în cazul în care
aerul a avut o clipă slab, iar cerul a fost senin, astfel încât stelele rănit aproape ochi. "Îmi
place liniştea." S-au dus în jos paşii de inegal care a fost spart în bancă, apoi prin bandă
îngustă în cazul în care pădure a început cu umbre. "Am sarutat fată primul meu aici."
Copacii doar-ecologizarea deschis pentru a le ura bun venit inch "Ai?" "Da Vere Joanie.."
"Cousin?" "Văr al treilea rând," Jared elaborat. "Pe partea mamei Avea. Bucle lungi de aur,
ochii de culoarea cerului, în iunie, şi inima mea. Am fost unsprezece ani." Confortabile, cu
umbre şi lumina stelelor, ea a râs. "O gafă târziu." "A fost doisprezece."
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"Deci, ti-a placut femeile mai in varsta." "Acum, că ai adus vorba, care ar fi putut fi o parte
din atractia i-am atras în pădure într-o seară de vară tămăduitor, atunci când soarele apunea
în spatele roşu de pe munte şi whippoorwills au început să apel.." "Foarte romantic." "A
fost o epifanie am desenat împreună toate curajul meu transpirat şi a sărutat-o aproape de
cot în primul pârâu, atunci când aerul era plin de vară amurg şi mirosul de caprifoi.." "Asta
e foarte dulce." "Ar fi fost," el meditativ, "dacă fraţii mei nu ne-a urmărit şi ascunse pentru
a viziona. Ei ţipă ca Banshees, vere Joanie sa rupturi înapoi la fermă. Desigur, fraţii mei
zdrenţăros pe mine pentru săptămâni după, aşa că a trebuit să ia pe fiecare din ele pentru a
salva onoarea mea Devin rupt degetul meu, şi mi-am pierdut interesul în Cousin Joanie.. "
"Asta e dulce, prea rituri de trecere.." "Am învăţat câteva lucruri de atunci, despre saruta
fetele frumoase în pădure." Când el a transformat în braţele lui şi sa mutat peste gura ei, ea
a trebuit să recunoască că avea dreptate. Ar învăţat destul de o serie de lucruri. "În cazul în
care este vărul Joanie acum?" "Într-un frumos split-nivel în burbs" din Virginia, cu trei
copii şi un loc de muncă part-time vânzarea de bunuri imobiliare. " Cu un oftat, el a apăsat
buzele curbate la fruntea lui Savannah. "Ea are încă aceste bucle de aur şi ochi de vară." "O

fantomă mai mult în pădure MacKade." Ea a privit inapoi prin
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copaci. Ea ar putea vedea luminile ea lăsaseră pe ei în cabină. Fiul ei era în siguranţă acolo.
"Spune-mi despre ceilalţi." "Cei doi caporali sunt cele mai faimoase One purtau albastru,
gri celelalte.. In timpul bataliei de la Antietam, ei au fost separaţi de companiile lor." El a
alunecat un braţ peste umeri, astfel încât acestea mers companionably, progresele lor
potrivire. "Au venit aici, una asupra celeilalte, în pădure, doi băieţi abia vechi suficient
pentru a bărbierit De frica, sau taxe,. Sau poate ambele, au atacat reciproc. Fiecare dintre
ele a fost grav rănit, fiecare târât într-o direcţie diferită. Unul la ferma. " "Your fermă?"
"Hmmm ... Un soldat Uniunii, sfâşiat deschise de baioneta inamicului. Străbunicul meu,
nici un prieten de Nord, l-au găsit de afumătoare. Povestea este că el a văzut pe fiul său,
care la pierdut el ar Bull Run, în acest băiat moarte, aşa că la dus în casa Ei au făcut ce au
putut pentru el,. dar era prea târziu. El a murit în ziua următoare şi, frică de represalii, l-au
îngropat într-unul din domeniile, în un mormânt nemarcat. " "Deci, el a pierdut," Savannah
murmură. "Şi bântuie în pădure, deoarece el nu poate găsi drumul spre casă." "Asta ar fi
destul de aproape." "Şi caporalul celelalte?" "A făcut-o la casa lui Barlow Un slujitor l-au
luat în interiorul,. Amanta şi se pregătea să tind să-l atunci când soţul ei l-au impuscat." Ea
nu se cutremura. Ea a fost bine folosit pentru a cruzimi, mici şi mari. "Pentru că el nu a
văzut un băiat, dar uniforma de culoare greşită?"
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"Asta-i drept Deci, stăpîna casei, Abigail Barlow, întors de la soţul ei şi a intrat în izolare..
A murit cativa ani mai tarziu." ".. O poveste trista de decese inutile pentru a face fantome
neliniştită Totuşi, întotdeauna se simte-", a închis ochii, să danseze de aer peste tot fata ei
"- invitat aici Ei pur şi simplu nu vrei sa fi uitat Vreti sa.. ştiu de unde au luptat? " Ceva în
tonul ei l-au uitat în jos la ea. "De ce?" Ea a deschis ochii din nou. Ei au fost mai inchisa
decat umbrele, mai misterios decât noapte. "Pentru partea de vest, cincizeci de metri, de
către un mănunchi de roci şi un copac burled." El a simtit degetele reci perie ceafa lui. Dar
mâinile ei au fost în lucrarea sa. "Da, am. Aşezat pe stânci şi acolo a auzit conflictul
baionetele." "Aşa au I. Dar m-am întrebat cine şi de ce.." "Este de obicei pentru tine?"
Vocea lui a uniformizată. Poate că a fost ceea ce au vorbit în lemn de noapte. Sau poate a
fost ochii ei, atât de întuneric, astfel depthless, că ştia orice om ar îneca blissfully în ele.
"Stră-străbunicul tău a fost un fermier care a văzut un băiat pe moarte şi a încercat să-l
salveze mina a fost un şaman care a avut vedenii în foc şi a încercat să le înţeleagă.. Ai
încerca în continuare pentru a salva oameni, nu-i asa, Jared? Şi am încerca în continuare să
înţeleagă viziuni. " "Eşti-?" "Psihic?" Ea a râs repede, bogat. "Nu mă simt lucruri Noi toţi
fac.. Cel mai puternic parte din patrimoniul meu acceptă aceste sentimente, respectă-le, le

onorează. Am urmat sentimentele mele atunci când am plecat Oklahoma. Ştiam că aş găsi
în cazul în care am parte. Şi am luat o privire la faptul că de cabină, la acele stanci, aceste
păduri, şi am ştiut că era acasă. m-am uitat
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te plimbi peste iarba că prima dată, şi am ştiut că aş sfârşi prin a vă vrea "Ea sa aplecat, sa
atins de buzele ei de a lui.". Şi acum, ştiu că am să mă întorc şi a pus pe fiul meu la culcare
înainte de a raiduri frigider "." Savannah ". El ia prins, din nou mâinile înainte de ea ar
putea întoarce privirea lui a fost intens pe fata ei, aproape fioros.." Ce părere aveţi despre
unde vom merge? "Ea a simţit căldură, apoi rece, apoi o dată mai mult de căldură, glisaţi în
sus coloanei vertebrale ei. Dar ea a păstrat vocea ei uşor "Mi se pare că atunci când te uiţi
prea departe, vei sfârşi împiedicare asupra prezentului.. Să vă faceţi griji doar despre acum,
Jared "Când a ridicat mîna la gură., Savannah dat seama că acum urma sa fie destule
probleme. *** Ea a aşteptat până la sfârşitul săptămânii înainte de ea a acţionat la sugestia
lui Jared şi călăuzit de locul Barlow. MacKade loc, ea a fost corectată, amuzat la ea pentru
că au luat numele orasului pentru Casa de piatră veche de pe deal Barlows nu a trăit în ea
timp de peste cincizeci de ani.. ultimă familie, un cuplu din partea de nord a judeţului, a
cumpărat-o, a trăit în ea pentru scurt timp, apoi a abandonat-l acum douăzeci de ani Ea a
fost pentru vânzarea off şi pe parcursul acestor decenii,. dar nimeni nu a luat plonja. Până
la MacKade Rafe. Savannah a considerat că ca ea a oprit pe drum şi până banda de abrupt.
Cineva a început să clar creşterea exagerată a pensulei şi maracini, dar a fost de gând să fie
greu merge. Cineva, ea a decis, a fost de gând să nevoie de o mulţime de viziune.
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Casa în sine era de trei poveşti frumoase de piatră. Ferestre înalte, arcuite Windows,
Windows mullioned, strălucitor. Cele mai multe au fost urcat până luni, numai înainte sau
aşa-Savannah a fost spus, atunci când ea a fost încolţit de doamna Metz în piaţă. Au fost
prispa dublu. Cea care a înfrumuseţat la etajul al doilea a fost în proces de a fi dărâmată.
Este necesar să fie, Savannah medita. Acesta a fost putrezit şi lăsarea fără îndoială, şi
trădătoare. Dar unul mai mic a fost, evident, noi, încă nevopsită, şi drept ca o trupa militar
în ziua parada. Lemn de constructii alergat aripa de est, şi grămezi de materiale aşezat sub
prelate de plastic în curte prea mare. Ea a tras în sus alaturi de un pick-up care a fost
încărcat cu resturi şi oprit motorul ei. Când a batut, ea a auzit un strigăt de răspuns, slab
iritat de tonul de ea. Ea a păşit în interiorul şi în stat, şocat şi inundate de potopul de
senzaţie. Râsete şi lacrimi şi de groază şi fericire. Emoţiile laminate peste ei, apoi sa
atenuat, ca un val de rupere. Ea a văzut pe omul din partea de sus a paşilor. Zîmbi, a păşit
înainte. "Jared, Nu mă aşteptam să te văd Oh.." A văzut-o greseala imediat. Nu este Jared.
Ochii au fost un verde mai închisă, păr uşor mai lung si cu siguranta mai bine ingrijite. Faţa

Jared a fost doar un pic mai îngust, sprîncenele a avut mai mult de un arc. Dar asta grin
MacKade a fost identic, la fel de ager şi letale ca o săgeată din arcul de master. "Sunt mai
frumoase", Rafe ia spus ca el a început în jos. "Greu de spus asemănare de familie este
aproape ridicol.." Ea a avut loc o mână. "Ai fi MacKade Rafe."
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"Vinovat". "I'm-" "Savannah Morningstar." El nu a strânge mâna ei, doar ea a avut loc în
timp ce el ia dat un lung, practicat o data-de peste. "Regan a fost mort", a decis el. "Scuzaţimă?" "Ai întâlnit soţia mea weekend-ul trecut la magazinul ei, ea mi-a spus să se gândească
la Isis.. Asta nu-mi faci o dracu 'de o mulţime de bună, astfel încât ea a spus sa se
gandeasca la o femeie care ar opri inima unui om de la zece paşi şi-l au pe genunchii lui, la
cinci ani. " "Asta e destul de o aprobare." "Şi pe mort", a repetat. "Jared a spus ca s-ar putea
veni de''El tucked degetele mari în centură instrumentul lui.." Nu vreau să-şi întrerupă
munca ta. "" Te rog, întrerupe activitatea mea. "El vizează faptul că zîmbet din nou." Sunt
uciderea doar timpul până la Regan ajunge acasa de la magazin. Suntem locuiesc aici
temporar. Vrei o bere? "Acesta a fost genul de om care a înţeles şi a fost la uşurinţa cu."
Acum, că ai adus vorba. "Dar ea nu a făcut doi paşi în spatele lui atunci când ea a oprit
morţi în melodiile ei şi se uită la curba de scara. Intrigat, Rafe ei privit "Problem?". "Nu. A
fost acolo, pe scari "." Eu iau aceasta Jared ţi-a spus despre fantome noastre. "
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Ea a simţit în interiorul slab, nervozitate la îndemâna. "El mi-a spus că a fost un tânăr
soldat al Confederatiei, care l-au împuşcat Barlow după un funcţionar l-au adus in casa Dar
el nu a spus-a făcut el, nu-mi spui unde.." Picioarele ei simţit grele ca ea a mers la scari, ca
ea a urmat constrângere pentru a merge în sus. Rece a fost ca o lama prin inima, până la os.
Knuckles ei au alb pe şină. "Aici". Ea ar putea ajunge abia cuvintele afară. "Aici, pe scări.
El ar putea mirosi trandafirii, şi speranţă, şi apoi ... El a vrut doar să meargă acasă." Ea
însăşi clătină, se dădu înapoi cu un pas, apoi două înainte de cotitură. "As putea folosi ca
berea." "Da." Rafe lăsa să iasă o respiratie lunga. "Şi eu." *** "Nu voi, ah, nu acest fel de
lucru de multe ori?" Rafe a cerut ca el mi-a venit topuri pe două beri în bucătărie. "Nu,"
Savannah-am spus, foarte sigur. "Există unele locuri în jurul valorii de acest domeniu ...
această casă, în pădure acolo ..." Ea a lăsa cuvintele traseu off ca ea sa uitat pe fereastră.
"Exista un loc pe banca mea unde am plantat Columbine, şi domeniile de pe câmpul de
luptă pe care frânge inima ta." Cu un efort, ea a scuturat starea de spirit si a luat Rafe bere
oferite. "Emotii resturile. Cei puternici pot dura secole." "Am avut un vis." El ar spune
numai Regan de ea, dar a părut oportun acum. "Eu sunt difuzate prin padure, gri mea luptă
cu sânge împrăştiat Vreau doar să merg acasă.. Mi-e ruşine de ea, dar eu sunt speriat. Apoi
l-am vedea, soldat altă parte, inamicul. Noi se holbeze unul la altul pentru o duzina de batai

de inima, apoi taxa. E rău, lupta Este brutal şi stupid şi inutil.. După ce, am venit aici, de
accesare cu crawlere aici. Cred că
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Sunt acasă. Când i-am vedea, cand ea vorbeste cu mine şi îmi spune că va fi bine, eu o
cred. E chiar langa mine atunci când cineva mă duce în sus pe scări. Pot să miros ei,
trandafiri. Apoi, ea strigă, se uită la cineva venind spre noi în jos pe scări. Când mă uit în
sus, îl văd, şi arma. Apoi, sa terminat ", Rafe a luat un long drink".. Ce rămâne cu mine cea
mai lungă, după ce sa terminat, este că am vrut doar să merg acasă. Nu l-am avut în câteva
luni "." Poate că din cauză că eşti acasă. "" Aşa se pare. "Dintr-o data el a zambit şi a bătut
sticla lui împotriva ei." A dracu 'de o introducere. Sunteţi de până să văd locul, sau nu vrei
sa treci? "" Nu, aş vrea să-l văd. Ai făcut ceva de lucru aici "." Da. "Bucătărie a avut un
drum lung de parcurs, Rafe meditativ, dar contoare au fost construite şi au fost depasit de
un albastru ardezie cald care a arătat în largul fildeş cremoasa de aparate noi şi strălucitor
glassfronted dulapuri din lemn de pin galben. "Regan a pus piciorul jos", a explicat el "O
bucătărie funcţional şi o baie terminat şi ea ar mâner care trăiesc într-un şantier de
construcţii pentru o vreme." ". Sună ca o femeie practică." " că ea este. Haide, eu voi da tur
"El a luat braţul şi a început din nou în jos pe hol.". Aş dori să încep sus ", ea ia spus
înainte de a putea deschide usa la dreapta." Sigur. " Cei mai mulţi oameni îi plăcea să încep
cu salon sau bibliotecă, dar el a fost flexibil, cum au început, el a simţit o ezitati, bretele..
Aşa cum a simţit greu fior trece prin ei, deoarece a continuat. "Nimeni nu se simte mai, "a
spus el." Nu în săptămâni. "
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"Din fericire pentru ei," Savannah gestionate, recunoscător atunci când au ajuns la partea
de sus a debarcare. Ea a privit dincolo de prelate, găleţi şi instrumentele şi am văzut
zidurile robust, care a fost construit pentru a dura. "Am terminat-" El a rupt ca ea sa
îndepărtat de el şi Regan dormitor comun. O cameră care au apartinut la stăpîna casei şi a
fost dragoste, reparate, refăcută şi mobilat. Spunând nimic, el a urmat la aripa opusă. Uşa a
fost eliminat din această cameră, o cameră cu ferestre lungi care sa confruntat la marginea
oraşului. Zidurile au fost pictat un verde intens, larg, bogat sculptat tapiterie un os alb
pentru a se potrivi cu marmură de şemineu. La etajele au fost recent slefuite. Ea ar putea
mirosul de praf de lemn. Sala de mic dincolo-valet de cameră? ea a intrebat-au fost subţiat
ca într-o baie. "Cameră de master", murmură ea. "Ne-am gândit a fost probabil." Fascinat,
Rafe privit mers pe jos de ei de la uşă la fereastră, de la fereastră la vatra. Oh, ar fi fost lui,
Maestrul lui Barlow, ea a fost sigur de asta. El ar fi studiat oraşul de aici şi de gândire
gândurile lui. El ar fi luat una din slujnicele tinerilor la pat aici, dispus sau nu, dormit apoi
somn fără vise ale fără scrupule. "A fost un bastard", a spus Savannah uşor. "Ei bine, el nu

a lăsat mult în urmă." Cu un zâmbet, ea sa întors înapoi la Rafe. "Faci o treaba minunata."
Rafe frecat bărbia. "Mulţumesc Eşti. O femeie infricosatoare, Savannah." "Uneori am citit.
Palmele într-un carnaval pentru un timp. Destul de muncă plictisitoare, într-adevăr. Acest
lucru este mult mai interesanta." Ea a trecut de el,
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înapoi în sală, şi sa îndreptat direct spre cameră amanta lui. "Acest lucru este frumos",
murmură ea. "Suntem jazzed despre el." Din uşă, Rafe scanate cameră însuşi. El ar putea
mirosi trandafirii, şi el ar putea mirosul Regan. "Va fi suita noastră luna de miere." "Este
perfect." Ea a însemnat exact acest lucru. În toate călătoriile sale, ea nu mai văzuse
niciodată ceva la fel de minunat. Monitorului Rosebud ca delicate ca o gradina de ceai a
fost împodobite cu trandafir-tonuri de lemn. Au fost frumoase ferestre arcuite încadrată în
dantelă care au avut lumina soarelui de streaming în tiparele pe podea extrem de lustruit.
Un poster cu patru, cu un baldachin dantela dominat spaţiul. Au fost lumânări, lumânări
subţiri subţire de fildeş, şi a crescut ars doborât la lungimi diferite care stătea pe mantaua în
titularii de cristal. Birou o doamnă elegantă a fost depasit de o lampă glob. Petit-punct de
scaune, mese curbate tivita. O vază roz pal aglomerat cu narcise soare. Nu, ea nu mai
vazuse ceva asa de frumos. Cum ar fi putut ea? ea însăşi amintit. Viaţa ei a fost remorci
murdar, camere înghesuite şi moteluri autostrada. Invidia şerpuia prin intermediul ei atât de
repede ea winced. "Jared a spus soţia ta a facut decorare." "Pentru cea mai mare parte."
Cum ar fi ca, Savannah întreba, să aibă un gust astfel de rafinat. Pentru a şti exact ce ar
trebui să meargă în cazul în care? "E frumos", a spus ea din nou. "Când sunteţi gata să
deschidă, va trebui să bată în afara clienţilor cu un băţ."
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"Suntem filmare pentru luna septembrie. E un pic cam optimist, dar putem să-l scoate."
Capul său a devenit, cu ochii lui sa schimbat la sunetul de jos deschidere a uşii. "Asta-i
Regan." Savannah a avut o vedere directă a ceea ce un MacKade arăta atunci când el a fost
foarte mult în dragoste. Un alt şarpe surprinzător de invidie curbată prin ea. "Până aici,
dragă," Rafe strigă. "Sunt în dormitor cu o femeie superba." "Asta ar trebui să mă
surprinde?" Regan plimbat în cameră. "Buna ziua, Savannah." A fost tot ce a reuşit să iasă
înainte de a Rafe scobită o mână în spatele gâtului ei şi a atras-o în sus pentru un sărut
primitoare de lungă durată. "Buna ziua, Rafe." "Bună." Ei grinzi unul la altul. Savannah ar
putea gândi la nici un alt cuvânt pentru asta. Excepţia cazului în care cuvântul a fost
perfect. Regan MacKade, cu leagăn ei de păr brun lucios, elegant, cu faţa ei sale mol puţin
fermecătoare lângă gura, ochii ei minunat albastru de culoarea cerului de vară, părea f. bine
ca a alunecat un braţ în jurul valorii de soţul ei. Hainele ei au fost adaptate frumos-sacou şi
pantaloni teal cutat, cămaşă albă inteligent cu PIN-ul bara de cupru de la guler. Ea a avut

un parfum sexy-doamnă despre ea. Nu este prim, nu deschis. Doar perfectă. Savannah
simţit ca un Amazon murdare care ar dat pe o prinţesă. "Am fost da Savannah tur", a
explicat Rafe. "Mare". Regan împins înapoi cortina dreptul de părul ei, şi străluceau inele
pe degete. "Ce părere aveţi până acum?" "Este minunat." Savannah amintit de bere în mână
şi a ridicat-o să-l buzele ei.
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"Să nu ne oprim aici." Cu un zâmbet prietenos, Regan a condus cale de ieşire. "Jared numit
magazin în această dimineaţă şi a spus că ne-ar plăcea să lucreze la refacerea birourile
sale." "Despre timp naiba", a comentat Rafe. "Locul este la fel de veselă ca un mausoleu
alb şi gri. S-ar putea, precum şi locul de muncă într-un mormânt.." "Vom rezolva asta." Cu
încredere neţărmurită şi entuziasm, Regan a arătat în afara casei. Fiecare cameră, dacă
acesta a fost complet sau în curs de desfăşurare şi umplut cu nimic mai mult decat praf si
panze de paianjen, razuite de încredere a lui Savannah. Ea nu ştia nimic de antichităţi
amenzii, covoare scumpe sau tratamente fereastră. Ea nu a vrut să ştie. "Jared intr-adevar
impresionat cu arta ta", Regan a continuat în care acestea rana drumul lor până la primul
etaj. "Desigur că l-au inspirat să facă ceva cu privire la spaţiul de lucru sa mi-ar plăcea să
văd o parte din ceea ce aţi făcut.". "Nu e mare nu am nici o pregătire.." Savannah a luat o
singură scanare lungă de salon faţă, cu canapea sale curbaţi şi mese elegante parte, şi
blocată mîinile în buzunarele de blugi ei. Un semineu din marmura licărea cum ar fi sticla,
set off cu instrumente de alamă lustruită şi andirons. Şi totul, până la ultimul sfeşnic, a fost
imaginea perfectă. "Nimic nu al meu s-ar potrivi aici, asta e sigur Sau un birou de avocat.,
Fie. Multumesc pentru tur. Şi bere", a adaugat ea, predarea Rafe sticlă goală. "Am să merg
ridica copilul meu." "Oh". Surprins de ieşirea bruscă, Regan ei a urmat până la uşă. "Dacă
ai ceva timp peste week-end, pot juca şi cu meu
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program. Am putea lucra la schemele de culori şi tratamente. "" Eu am o mulţime de
muncă. "Savannah tras deschide usa, brusc disperată de a scăpa." Ai face bine sa se ocupe
pe cont propriu. Ne vedem în jurul valorii de "" Bine, dar, "Regan a rupt cu un acces de
furie atunci când uşa închisă, în faţa ei, ea a avut cu siguranta,. Si nu prea subtil, a fost
periat off." Şi ce ", a intrebat ea, apeleaza la Rafe. , "a fost că toate despre?" "Nu mă
întreba" gînditor el a fugit o mana peste parul sotiei sale lucioase. ". Aceasta este o doamnă
infricosatoare, dragă. Să mergem stai jos, şi am să vă spun despre asta. "
Capitolul Şase
Atunci când Jared trase în faţa cabinei, el a fost nedumerit, uşor enervat, şi destul de
intrigat. Ea nu a avut mult timp de cuvânt pentru a ajunge la el că a avut Savannah toate,

dar a concurat din casa fratelui său, shrugging în largul loc de muncă Jared-au oferit ei ca
ea a fugit. El intentiona pentru a obţine o explicaţie. Spotting Bryan şi Connor, în partea de
curte, a dat un val. Ei au răspuns cu un strigăt telefonic înainte de a s-au dus înapoi la
afaceri importante de a arunca o minge de baseball. Rap Său de pe uşă au rămas fără
răspuns, aşa că a intrat în fără invitaţie. El se îndoia el ar fi auzit unul peste piatra tipand
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şi rola care a zguduit de cabină. A urmat un riff de chitara gut-de spargere prin bucătărie şi
într-o cameră alăturată. Ea a fost aplecat peste o masa de lucru. Alb de maiou bărbaţilor
supradimensionat a fost, ea a purtat dungi cu vopsea. Părul ei era răsucit înapoi într-o
panglica, blugi ei au fost ciuruite cu gauri, iar picioarele ei erau goale. Gura Lui udate.
"Hei". Ea nu a privi în sus. O privire de concentrare feroce a rămas pe faţa ei ca ea a lucrat
delicat cu o perie subţire întâlnire în roşu strălucitor. Aruncă o privire în jurul valorii de
camera dezordonata. Aceasta a fost, probabil, conceput ca un mudroom, ca exista o usa
care duce la exterior. Evident, ea nu a avut nevoie sau au timp pentru ambianţa în spaţiu
munca ei, el medita. Lumina a fost completă şi luminos prin ferestre şi au arătat fiecare fir
de praf. Podeaua a fost îmbătrânire linoleum decorat cu scurgeri de vopsea. Pînzele
neînrămate s-au sprijinit neglijent de pereţi jurnal neterminat, oţel rafturile utilitate umplut
de sticle şi borcane, tuburi şi cutii de conserve. El putea sa miros terebentină. Şi, cu
exonerare, el a putut vedea stereo portabil, care a fost afectat pericol de a împărţi timpanele
lui. El a Strode peste, pornit-l, şi aproape se cutremură la tăcere bruscă, rafinat. "Tine-ti
mainile de pe muzica mea," Savannah rupt. "Evident, nu am auzit-mă să vin inch"
"Evident, am de lucru." Ea a aruncat perie ei intr-un borcan de soluţie, a ales o alta.
"Decolare".
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Ochii lui aprins, dar el a vorbit cu politeţe măsurate. "Da, cred că voi avea o bere,
mulţumesc Pot. Lua tu unul?" "Sunt de lucru", repetă ea. "Aşa că am vedea." Ignorarea
blestem aruncat ea la el, el sa aplecat peste masa de lucru ei. Regina rău a fost aproape
terminat, iar faţa ei era teribil în frumusetea ei. Trupul ei a fost lung, elegant, drapat în mov
şi hermina. Coroana ei de aur era la fel de ascutite ca niste lame şi strălucea cu rea-tivita
bijuterii. Şi în mână ei înguste, regal, ea a avut loc un măr roşu viu. "Minunat," Jared
murmură. "Evil la nivelul osului Este aceasta. De la" Snow White "?" "Nu, e de la trei
Stooges Eşti în lumina mea.." "Imi pare rau." El a schimbat uşor, ştiind că nu era ceea ce
dorea. "Eu nu pot lucra cu o audienţă", a spus ea între dinţii. "Am crezut că ai folosit pentru
a picta pe colţuri de stradă." "Acest lucru este diferit." "Savannah". Pacient, el a frecat o
uşoară pete roşu de la obraz. "A Rafe sau Regan spun ceva să vă supăr?" "De ce ar trebui
ei?" "Asta e ceea ce aş vrea să ştiu." "Ei au fost perfect politicoşi Perfect.." Cînd armat doar

o frunte, ea huffed o suflare. "Îmi place fratele tău, mi-a placut văzând casa A fost
fascinant.. Şi sora ta-in-lege este doar adorabil." A fost un lucru femeie, el a realizat, şi a
luat un pas înapoi precaut.
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"Ai o problemă cu Regan?" "Cine ar putea avea o problema cu Regan Pur şi simplu nu ar
lucra bine împreună.? Şi pe lângă asta, nu vreau arta mea de la birou.''" Oh? De ce este că
""? Pentru că nu cred. Am avut timp să mă gândesc la asta, şi am decis că nu mă
interesează "Ea vizează o privire rece, nivelul de la el.". Toţi mod care nu este interesat,
Jared. Aşa că bate "El sa mutat rapid. Avocat costum fără a aduce atingere., Ea ar fi trebuit
să se aştepta ca el să se mişte repede. El a ei a avut scaun de la ei, prinse mîna pe braţul ei,
înainte ca ea ar putea clipi. Asta nu înseamnă că ea nu a putut" Nu vorbesc "v-am spus sa
nu ma apuca dacă nu vă cer să." "Da, mi-aţi spus.. Ai mi-a spus o mulţime de lucruri.
"Pentru dracu 'de ea, el a luat un control ferm pe braţul ei şi alte privit flacăra ei ochii."
Acum, de ce nu-mi spui ce se întâmplă pe aici? "" Eu nu Nu trebuie să mă explica de ce.
Crezi că te las să-mi sărut de câteva ori, te-am datorez? I-am lăsat o mulţime de oameni ma
sarute, Ace. Şi eu nu datorează nimănui "Ar vizează pe săgeata de bine. El a simţit că a
lovit acasă, uimit de cât de ascuţit punct a fost.". Îmi datorezi o explicaţie de curtoazie. ""
Courtesy nu mă interesează "." Bine. "Apoi, el n-ar lasa sa-l opresc El a smuls aproape de
ei şi a zdrobit gura la ei intr-un sarut furios, frustrat.. Ea nu a lupta. Instinct ei a avertizat ca
ar fi mai rău dacă ea a luptat. În schimb, ea a ţinut ea rigide şi avansat la mintea ei off. Rece
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respingere, ea a ştiut, a fost mai eficace decât protest încălzite. Dar atat ei corpul si mintea
ei a trădat, şi ea tremura. Este încântat că-l-fior rapid, involuntar, că neputincios scăzut,
geme. Dar temperamentul era încă scântei, prin el, când a jerked departe. Faţa ei a fost
spălată, rapid respiraţia ei. El ştia de te uiţi în ochii ei că ea a vrut ca el a vrut. În momentul
de faţă, acest fapt numai el înfuriat. "Te-am datora că," a spus el bine. "Acum, aveţi
posibilitatea să-mi spui din nou cât de mult nu te intereseaza." Ea a fost interesat. Interesate
în a avea o privire om la ea, doar o singură dată, modul în care ea văzuse Rafe se uite la
Regan. Şi, oh, a fost demoralizatoare să realizeze faptul că ea a avut nevoie de vulnerabile
în interiorul ei. "Într-un tumble rapid, Jared?" Într-un gest deliberat insultător, ea a periat
degetele peste obrazul lui. "Sigur, iubito, atunci când am timp." "La naiba, Savannah." "Tu
vezi." Ea a oftat, clătină din cap. "Ştiam că vei o lua personal Tu eşti tipul de.. Şi cum am
spus, că nu e genul meu. Eşti teribil sa se uite la, şi le-aţi luat o mulţime de căldură. Dar," a
ridicat un de altă parte, trase pe cravata "-pur si simplu prea tradiţionale şi de-carte-Acum,
MacKade Avocat, stii totul despre legile împotriva trespassing, sfinţenia casa cuiva. voi să
te întreb reale frumos,. deoarece cum ar fi lucruri reale frumos, să te las, nu ar fi vrut să

aibă pentru a apela fratele tău, şeriful mare şi rău, ai?. " "Ce dracu-i cu tine?" "O doză de
realitate. Acum du-te departe, Jared, înainte de a mă opresc cer frumos."
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El ar fi al naibii dacă el ar cerşească. Al naibii dacă el ar lăsat-o să vadă că ea ar l-au rănit
în cazul în care el nu ar fi de aşteptat să răniţi. Fier de mândrie refrigerată ochii. Se întoarse
şi a lăsat fără un cuvânt. Când a auzit începutul lui masina, si sunetul de ea merge în jos
banda ei, ea sa scufundat înapoi pe scaunul ei şi a închis ochii. Ea a dat permisiunea pentru
Bryan somn-a promis peste a lui şi sa bucurat de zgomot şi deranja a doi băieţi de durată
activă până târziu în noapte. Ea a fost în tribune sâmbătă, înveselind pe fiul ei şi a echipei
sale. Şi dacă ea a privit în jurul valorii de acum şi, din nou, de scanare pentru un bărbat
înalt, cu părul negru şi ochii verzi, nimeni altcineva nu ştia. La insistenţele lui Cassie, ea a
scăzut atât la băieţi lui Connor dupa-amiaza sâmbătă seara. Singur acasă, ea ritmul casa,
fidgeted în linişte, şi în cele din urmă sa întors la locul de muncă. Regina a fost terminat,
dar ea a avut încă prinţ să schiţeze. Nr Wimpy, moale, cu ochii visător pentru ea Alba ca
Zapada, Savannah meditat ca ea a inceput rularea creionul peste pad alb gros. Ei Alba ca
Zapada meritat-un incendiu, unii pasiune, unele promisiunea unui happyever-după cu
căldură. A fost greu de mirare ca ei prima schita dur semăna cu un MacKade.
Dragonslayers, ea a crezut cu un zâmbet sumbru. Scandalagii. Cine a spus ca un prinţ a
trebuit să fie politicos? Dacă nu le-a câştigat cele mai multe dintre scaunele lor de domnie,
în prima bătălie? Da, ea ar putea vedea Jared ca un basm prinţ. Ei un fel de poveste. Un fel
de poveste care au inspirat legendele care a fost trecut de-a lungul veacurilor, înainte ca ei
au devenit înmuiat şi aburite de a adormi copiii, mai degrabă decât le sperie. Warrior,
răzbună, aventurier. Da, faptul că a fost principele ea a dorit să creeze.
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Ea a început să se bucure. Procesul de familiar de a aduce ceva la viata prin inima şi mintea
şi mâna a fost întotdeauna fascinant, dacă nu întotdeauna liniştitoare. Dacă lucrurile ar fi
fost diferite, ea nu ar fi făcut-o viaţă de sarcini, dar la care inima şi mintea. Pictura ce a
văzut, ceea ce a simţit, ceea ce ea a vrut-pentru bucuria de ea. Ea a fost norocos, ea însăşi a
reamintit, pentru a avea atât de mult. Nu au existat cursuri de arta în viaţa ei, numai
momente furate cu un tampon şi creioane colorate. Visele nimeni nu a avut niciodată
înţeles. Da, ea a fost norocos, pentru că munca ei şi de plată pentru aceasta ia permis să ia
timp pentru pictură, pentru ao justifica ca un hobby inofensiv, nu teribil de scumpe. Rapid,
alimentat de instinct, ea a inceput sa adauge detaliile pentru a schiţa-gropiţă diamantluminos la colţul gurii care senzuale, arcul arogant de o spranceana, o sugestie de muschi
sub mantaua, mai mult decât un indiciu de pericol în ochii ea ar fi cu siguranţă pentru a
picta o iarba verde. La naiba, ea reflectă, dacă nimic altceva, perie-o cu MacKade Jared ia

dat modelul perfect pentru atribuirea ei. Ilustraţie ar fi unul bun. Ea nu ar fi putut cere mai
mult. Ea nu trebuie sa lase prinsi in ideea de pictura pentru Jared, sau de vânzare-l munca
pe care ea a făcut pentru ea. Sunet de o masina a avut tonic ei şi să lupte pentru un suc de
fructe flutter pic de speranţă. Dar când sa dus la uşă, ea a văzut Regan MacKade. Cele două
femei au studiat reciproc rece. După un lung moment, Savannah a deschis uşa şi se dădu
înapoi.
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"Nu stiu ce e intre tine si Jared", a spus Regan, fără preambul. "Şi dacă credeţi că nimeni
nu e de treaba mea, te înşeli familiei E.. Dar aş vrea să ştiu de ce v-aţi decis să nu mă poţi
sta, până la punctul în care nu se va lua chiar si un potential lucrativ loc de muncă doar
pentru că ne-am freca coatele ocazional. " "Nu vreau loc de muncă." "Aceasta este o
minciună." Ochii lui Savannah a fost topit. "Acum uite, sora-" "Nu, te uiti." Turatie
maxima, Regan lovirea un deget la piept lui Savannah. "Noi nu trebuie să fie prieteni am
prieteni.. Desi eu sunt uimit la cum am putea gestiona atât pentru a fi prieteni cu cineva la
fel de dulce ca Cassie Dolin. Ea te gaseste admirabilă, şi nu este locul meu de a spune ei
eşti pur şi simplu nepoliticos Ai fost interesaţi şi de locul de muncă atunci când Jared a
sugerat.. Vrei suficient pentru a veni la casa. Şi în conformitate cu Rafe, totul a fost doar
dandy-ul, până când am intrat înăuntru Acum, ce-i problema ta? soră. " Savannah găsit
temperamentul ei luptă cu amuzament şi admiraţie reticenţi. Nu femeia seama Savannah a
fost suficient de mare pentru ei rupe în două? "Cred că mi-ai spus." "Deci, de ce nu mi-ai
spus?" Regan împuşcat din spate. "Nu-mi place cum te uiţi." "Tu-Poftim?" "Sau cum
vorbesti." Încântat cu ea, Savannah a zâmbit. "Lasă-mă să ghicesc-private de învăţământ,
dansuri la club ţară, mingea debutant." "Nu am fost niciodata un debutant." Dacă ea nu ar fi
fost atât de derutat, Regan ar fi fost insultat. "Şi ce are asta a face cu ceva?"
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"Arăţi ca tocmai aţi ieşit din una dintre acele femei elegante revistele lui." Regan a aruncat
în sus mâinile ei. "Asta e tot?" "Da, asta este." "Ei bine, arata ca unul din aceste statui
bărbaţi sacrificat fecioare, la. Eu nu-l ţineţi împotriva ta Exact.." Ei se încruntă unul la altul
timp de un minut. Apoi oftă Savannah, ridică din umeri. "Am luat nişte ceai de gheaţă."
"Mi-ar placea ceva." De timp, ea sorbea din sticlă de-al doilea, Regan a fost în sus şi
rătăcind camera din faţă. Ea a oprit de un peisaj, toate dealurile stâncoase şi copaci trecut
violent cu toamna. "Aceasta", ea a decis. "El are nevoie de aceasta în cazul în care alborhidee oribil viaţa încă mai este agăţat." "Aş fi crezut că ai merge pentru orhidee." Când
Regan avansat, ochii ei îngustat afabil, Savannah zîmbi pe deplin, pentru prima dată. "Da,
eu pot vedea aş fi fost greşit." "Verzilor şi mauves", a anunţat Regan. "Verzii adânci şi
acele scaune. În biroul exterior au ajuns să meargă Am o pereche de scaune bibliotecă în

minte.. Deep-capitonat, de înaltă susţinute. Piele. Şi am figura lemn de esenta tare cu
covoare zona, in loc de gri care mare de perete-la-perete. " Da, desigur. Savannah-ar putea
vedea deja. Regan MacKade fost, evident, o femeie care a ştiut ce ea a vrut. "Uite, eu nu
sunt o persoană umilă, dar te pot vedea de fapt, picturile mele jibing cu gustul tau ... sau al
lui Jared?" "Da, Şi cred că,. Toate lucrurile luate în considerare, pe care le şi voi lucra
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împreună foarte bine. "Regan a întins o mână, a aşteptat." Ei bine, vom da Jared o pauză şi
să-l scoată din mormânt că "?" Da. "Savannah a luat destul de mână, cu inelele sale
strălucitoare, în ei "De ce nu iad?". Mai târziu, Savannah îndreptat spre pădure. Ea a trebuit
să recunosc că am făcut ceva ce detesta în altele, ea sa uitat la suprafaţă şi a luat o decizie..
Toate ea a văzut-poate tot ce a " d vrut să vadă atunci când ea a uitat la Regan MacKade-a
fost eleganta, privilegiul şi de clasă. Dar cine ar fi ghicit că ar fi pietriş astfel în
conformitate cu toate că poloneză? Ea ar trebui să aibă, Savannah realizat si atunci când a
văzut Jared stând pe o stâncă. fumat în linişte, ea a dat seama ca a cunoscut-ar ea îl găsiţi
aici El a spus nimic, atunci când ea se aşeză lîngă el şi a luat trabuc.. liniste fost minunat,
plin de ciripitul păsărilor şi briza. "îţi datorez scuze." A vrut Nu destul de băţ în gât ei, dar
ea îl dat înapoi trabuc "Am fost. ... M-ai prins într-un moment prost altă zi "." Ti-am? "" Nu
face MacKade usor,. "" Nu voi. "Cu o rapid, rău-temperat din umeri, ea a pendulat
picioarele în sus, traversat-le sub ei. "Nu am fost complet sincer cu tine. Există o mulţime
de lucruri nu mă deranjează face, dar se află nu stai bine cu mine. Am vrut de locuri de
muncă. Pot să-l folosi. Dar m-am simtit ... intimidat ", murmură ea ca şi cuvântul aşezat
distastefully pe limba ei.
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"Intimidat?" Acesta a fost ultimul motiv sau scuza el ar fi putut aştepta să auzi din ea. "Cu
ce?" "Sora ta-in-law, pentru a începe." "Regan?" Uimire Sheer alergat greu împotriva
starea de spirit fault el a fost afundată în de douăzeci şi patru de ore. "Dă-mi o pauza."
Acesta a fost sa rad rapid, desconsiderare care le rupt. Temper creşterea, Savannah şuruburi
de la rock şi răsuci pe el. "Am o dreptul de a fi intimidaţi de tot ce-mi vă rugăm să am
dreptul să se simtă exact cum am ales să se simtă.. Nu ai rade de mine." "Imi pare rau."
Inteligent Jared drese lui, apoi se uită în sus la ea. "De ce ar fi Regan te intimideze?"
"Pentru că ea e ... ea e elegant şi frumos şi de inteligent şi de succes Ea e tot ce eu nu sunt..
Eu sunt confortabile, cu cine sunt eu, ce am, dar atunci când veni împotriva unei persoane
de genul asta, este o lovitura-in -thebutt amintire a ceea ce nu esti niciodata de gând să fie,
nu va avea nu-mi place sentimentul inadecvate sau prost.. " Dezgustat cu ea, Savannah
blocată mîinile în buzunare ei. "Şi eu nu mă aşteptam să le placă atât de mult ea A venit să
mă vadă cu puţin timp în urmă.." "M-am gândit că ar putea Regan place să se confrunte cu

lucruri pe cap.". Bine gandite, el a studiat vârful de trabuc lui. "Cere-o cândva despre
noapte ea a valsat în Taverna Duff într-o fusta mini roşu strâns şi au avut ros Rafe tac său
piscină în scobitori." Fascinat de imagine, Savannah aproape zîmbi. "Va trebui să fac asta
aş dori să se ocupe de artă pentru birou, Jared, dacă sunteţi în continuare interesat.." "Eu
sunt interesat." Se întoarse în jurul valorii de trabuc, oferindu-i. Când ea
file: / / C: \ Documents and Settings \ Compaq_Owner \ My Documents \ My eBooks \
Nora Rober ... 11/8/2009
Pagina 108 din 222
clătină din cap, a luat un fum trecut şi cu grijă tamped-l pe stâncă. "Eu nu am fost complet
sincer despre un cuplu de alte lucruri." Situaţia a fost o premiera, iar ea nu a fost destul de
sigur cum să Expresie lucrurile, astfel încât ea a decis să-l păstraţi simplu. "Am sentimente
pentru tine, Jared Ei au doar un fel de apărut.. M-au îngrijorat." El a fost ei uita acum, cu
ochii minunat foarte concentrat, foarte misto. Ea a întrebat câţi martori au rupt în afară de
pe suportul în care privirea puternică. "Barbatii sunt mult mai uşor pentru a face faţă atunci
când sentimentele nu sunt implicate", a continuat ea. "Aş putea fi citit acest greşit, dar am
idee ce au avut drept scop pentru o relatie de tip afacere, şi am avut noroc prost cu relaţiile
Asa ca am inceput sa ma gandesc la asta,. Si alte lucruri, şi a gândit că a fost cel mai bun
toate în jurul valorii de cauţiune. " Când a spus el nimic-absolut nimic, ea a dat-in şi lovit la
mizeria de pe traseu. "Eşti doar de gând să stai acolo?" "Eu ascult", a spus el uşor. "Bine,
uite, am un copil să vă faceţi griji că nu îşi poate permite să se implice cu cineva care ar
putea începe să însemne ceva pentru el că nu este realist.. Ştiu cum să fie atenţi cu privire
la faptul că, cum să vă menţineţi lucrurile în linie. " Stătea acum, ochii lui nu plecarea lui.
"Ai de gând să mă ţină în linie, Savannah?" Dacă el a atins-o, ea a fost foarte mult teamă că
ar stinge ca o racheta. "Nu cred, pentru ca este lucrul.. Am aceste sentimente pentru tine."
"Asta e interesant." El nu a cunoscut ea ar putea arăta atât de vulnerabilă. "Pentru că am
aceste sentimente pentru tine."
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"Tu faci?" Mîinile în buzunare rămas balled ei. "Ei bine." "Ei bine," el repetă, şi a păşit
înainte. El a pus mâna pe obrazul ei, şi gura pe ei. Ea nu a fost folosit pentru a fi sarutat
acest fel. Ca în cazul în care au fost toate-ca în cazul în care ea a fost tot ce-a contat. Ea a
făcut slab ei şi ameţită. Aceste încordat degetele mers şchiopătat. Şi inima ei restituite.
"Suntem direct acum?" murmură el. Ea a dat din cap si a constatat ca sentiment de placere
ar putea fi imens, având doar umărul unui om este gata de a leagăn cap. "Urăsc simt prost."
"Deci, ai spus." "Nu vreau să se simtă prost despre acest lucru." Buzele curbate ca le-a
periat peste parul ei. "Nici eu" "Deci, vom face un pact Orice se întâmplă,. Nici unul dintre
noi va face ca celelalte se simta prost." "Pot să acord cu acest lucru." El a ridicat bărbia
pentru un alt sărut. "De ce nu am mers acasă cu tine?" "Bine." Ea nu a putut-l ajuta. Ea a
simţit o parte proastă şi sentimental de mers pe jos în mână cu el prin padure, constienti de

fiecare raza de soare, fiecare miros, fiecare sunet. Ea ar fi jurat că ea ar putea auzi aeriene
de frunze în creştere şi flori sălbatice luptă spre soare. Dragoste, ea a medita, honed
simţurile. "Am să ridic Bryan în scurt timp." Ea se uită peste. "Pot să
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Cassie apel şi rearanja lucrurile. "El ştia ce era, oferind, şi ar putea simti zumzetul sange
sub pielea lui. Când a adus mâinile lor au aderat la buzele lui, el a văzut flash de plăcere
surprins în ochii ei. Nu a fost încă, a declarat el însuşi nu inca.. "Vom atât l ridic. Ce spui la
un film mai devreme, şi după pizza "Ea nu a putut uita la el acum, nu modul în gâtul ei a
fost dureros. Ea ştia ce el oferea."? Aş spune mare ", ea a reuşit." Multumesc "." Jared e
cool. "Bryan returnate în patul de sus de patul lui, mintea lui plină de scene din film de
acţiune, burta umplute cu pepperoni pizza" Vreau să spun., omule, el ştie totul despre
baseball, şi alte chestii despre agricole şi câmpul de luptă. E chiar mai deştept decât Connor
a "." Tu eşti nu trage pe ochi, Ace. "Ea zbârlit părul." Jared, spune toată lumea are un talent
deosebit. "Vrei, Savannah aplecat pe marginea patului, astfel încât faţa ei a fost la acelaşi
nivel cu ei fiul lui. "El a făcut?" "Da, atunci când ne-am dus pentru a obţine floricele. El a
spus cum toată lumea are ceva înăuntru decât le face diferite. El ştie, pe seama a trei fraţi şi
sunt o mulţime la fel, dar ele sunt diferite, de asemenea. El a spus eu sunt o persoană fizică
"Ea a zambit.". Un natural ceea ce? "" Mamă. "Rolling ochii lui, Bryan aşezat în pat" La
baseball.. Şi ştiţi ce altceva a spus? "" Nu. Ce altceva a mai spus? "
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"El a spus cum, chiar dacă am decis să nu fie o leaguer majoră-am putut folosi chestii ştiu
în alte lucruri Desigur, am de gând să fie un majorleaguer,. Dar poate ca as fi ca un avocat,
de asemenea. " "Un avocat?" Ea a simţit un pic de panică flutter. Fiul ei a fost care se
încadrează în dragoste cât mai repede ca ea a fost. "Da, pentru că ajungi să meargă la
tribunal şi susţin cu oameni şi a pus criminali în închisoare. Dar trebuie să meargă la şcoală
pentru totdeauna, vreau să spun până când veţi fi vechi Jared sa dus la colegiu şi la
facultatea de drept şi totul.." "Deci puteţi, dacă asta e ceea ce vrei." "Ei bine, am de gând să
mă gândesc." El a eşuat din nou în jos, curbată în perna lui într-un mod care o mângâiau fel
de mult ca el. A fost gestul unui copil. Era încă fiul ei mic. "Noaptea". "Noapte bună, Bry."
Ea a apăsat buzele ei la templul său şi a zăbovit peste ea un moment sau două mai mult
decât de obicei. Suficient de mult să-l facă agita somnoros. Ea a crescut, sa oprit lumina,
apoi închis uşa lui, pentru că îi plăcea intimitatea lui. Fiul ei avocat, ea a crezut, şi frecă
mîinile peste faţa ei. Cu o mama care nu am terminat liceul. Apoi, ca panica a cedat într-o
strălucire caldă de mândrie pentru ceea ce fiul ei s-ar putea realiza o zi, ea a zâmbit. Ea a
mers liniştit în camera ei şi sa mutat la fereastră să se uite la pădure. Prin ele, ea ar putea
vedea luminile agricole MacKade. Şi acolo, ea a crezut, a fost omul căzut în ea ar
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dragoste cu. Ea a zâmbit din nou şi a pus o mână pe geamul rece al ferestrei. Toate în toate,
ea a decis, aceasta a fost destul de inteligentă de ei să aştepte să scadă până la ea am găsit
MacKade Jared.
Capitolul şapte
El a trimis lalele galbene ei, şi ea a fost de vis-ochi timp de o oră după ce ea le-a alunecat,
stem de stem, în numeroase sticle vechi. El a luat-o şi Bryan la un joc de minge minor-liga
din judeţul vecin, în cazul în care tribunele au fost tare ca fierul, iar mulţimea a fost
zgomotos, şi a câştigat inima fiului ei absolut de salturile un fault. Ei au avut pizza la un loc
cu cabine de purtat din lemn, un tonomat tare şi o maşină de pinball. Trei dintre ei au
mâncat sloppily, strigă peste muzică şi cum ar fi concurat prietenilor pe bile de argint
excesul de viteză. A luat-o la cina la un restaurant unde era lumina lumânărilor şi şampanie
fizzing în fluiere de cristal şi a avut loc mâna pe faţa de masă snowywhite. El a adus un
camion de mulci pentru gradina ei, şi ea a fost pierdut. "Eşti curtată", a spus Cassie
limonadă peste ei şi probe de vopsea de la masa din bucătărie Savannah lui. "Ce?"
file: / / C: \ Documents and Settings \ Compaq_Owner \ My Documents \ My eBooks \
Nora Rober ... 11/8/2009
Pagina 113 din 222
"Curtat". Cassie oftă peste el. Mizerie de ani ei cu Joe Dolin nu a anulat natura ei
romantice. Cel în cauză atunci când altcineva. "Nu este ea, Regan?" "Big-timp lalele
galbene.", A adăugat Regan, se uite în sus la ei probe la florile care au marsaluit jos centrul
mesei. "Este un giveaway mort." "Suntem în curs de dezvoltare o relatie." Voce casual,
Savannah frecat palmele umede brusc pe blugi ei. "Asta e tot." "El a adus mulci si te-a
ajutat sa răspândit, nu-i aşa?" Cassie a subliniat în mod rezonabil. "Da." Ea a făcut
Savannah zâmbet prosteşte să-l amintesc. Şi să-şi amintească modul în care el ar sărută fără
sens ei, atunci când doi dintre ei au fost murdar cu noroi şi sudoare şi talaş. "Ea a luat-o
rau", a comentat Regan. "Poate că nu." Amortizare zâmbet, Savannah luă limonadă ei. "Şi
ce dacă?" "Deci, nimic. Ce părere aveţi de această umbră?" "Prea galben." Regan a suflat o
suflare. "Ai dreptate." Plin de admiraţie, Cassie privit drumul ei şi doi prieteni a ales sa
aruncat de culori. Ea a sperat atunci când ea a avut doar un pic mai pune deoparte, Regan ar
ajuta-o alege vopsea nouă pentru camera de zi ei. Ar spălate aceste ziduri albe atât de des,
curăţate până la umerii ei a cantat, dar ea nu a putut să le facă din nou strălucitoare. Apoi,
dacă Savannah ar putea ajuta sa alegeti materialul potrivit, ea ar putea face noi perdele
pentru camera lui Emma. Ceva vesel, ceva
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speciale pentru o fetiţă. A fost greu, mai greu decât ea ar putea admite la oricine, pentru a
lua cu privire la aceste provocări mici. Pentru a realiza lucruri pe care ea s-au imaginat
lucruri de zi cu zi doar pentru unele femei. Cum ar putea ea explică faptul că pentru prima
dată în viaţa ei-ei intreaga viata nu mai era nimeni să-i spună da sau nu? Nimeni nu sa se
planga sau critica sau umili ei? În mod constant ea a trebuit să se reamintească faptul că ea
a fost responsabil, şi că, dacă a încercat, în cazul în care ea a ţinut la el pas cu pas, ea ar
putea schimba casa mici închiriat într-o acasă. Un camin adevarat, în cazul în care copiii ei
nu s-ar aminti strigând şi bătăile şi miros de acrit bere. Nostalgie ea a privit în jurul valorii
de cabină Savannah lui. Nu era mai mare decât casa în care locuia cu Cassie copiii ei, dar a
fost mult mai mult. Bright culori, aruncat neglijent perne. De praf. Ea a atacat încă de praf
ca un maniac, frică Joe ar fi mers în uşă şi năpusti asupra ei pentru a uita. Nu conteaza cat
de des ea însăşi a spus că nu ar fi, nu ar putea, pentru că el a fost închis, ea încă se treaz
noaptea, tremurând la fiecare scârţâit. Şi sa trezit în fiecare dimineaţă eliberat. Şi ruşine.
Urechile ei intepat. "Copiii se întorc", a anunţat, şi a împins toate aceste temeri vechi
deoparte. "Este în regulă dacă fac limonadă mai mult?" Savannah pur şi simplu mormăit şi
a studiat culorile Regan au selectat pentru biblioteca legea lui Jared. Apoi copiii de
spargere în rachete cum ar fi. "Numai trei săptămâni, mai mult," Bryan strigat, şi a fluturat
ambii pumni în triumf. "Pisoii pot veni în mai mult de trei saptamani." "Happy Days",
murmură Savannah, dar ea a zambit cand Emma
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repezeau să-şi încheie peste un braţ în jurul valorii de piciorul lui Cassie. "Bună, înger
faţă." "Buna ziua Bryan lasa. Alinta-ma lui pisoi. Sunt moale." "Ea vrea unul." Timiditatea
nu a fost niciodata o problema pentru Bryan. El a scobit o mână în borcan cookie şi tras un
pumn. "Poate ea avea unul, doamna Dolin?" "Ce?" El a umplut un cookie în gură şi ochi de
limonada Cassie a fost acest site. "Poate Emma au una dintre pisoii Shane are in plus.?"
"Un pisoi." Automat Cassie a pus o mână de protecţie pe capul lui Emma. "Nu putem avea
animale in casa, pentru că-" Ea a rupt, ei privirea la darting lui Connor, chiar ca fiul ei a
scăzut capul să se holbeze la picioarele lui. Pentru că Joe nu-i place. Ar aproape a spus că,
aşa înrădăcinată a fost obiceiul. Un obicei, ea a dat seama, care a împiedicat-o văzând cât
de dor de casă Connor intervenit aşteptat Bryan lui. Cât de mult Emma plăcea să se joace
cu cainele vecinului maro mic. "Nu văd de ce nu am putut." Recompensa ei a fost un aspect
strălucitor şi recunoscător de la fiul ei. "Serios?" Neîncredere şi speranţă în vocea sa făcut
aproape plânge ea. "Poate suntem cu adevarat?" "Sigur că putem." Ea a scobit Emma în
braţele ei şi nuzzled. "Vrei unul dintre pisoi Shane lui, Emma?" "Sunt moale", a spus
Emma din nou. "Deci, eşti." A fost timp ea a făcut acest lucru, Cassie se spus. Luat decizii
simplu fără a se preocupa de ceea ce Joe ar face. "Spune-Shane doriţi ca unul, Connor."
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"Cool." Cunoştinţă de teatru, Bryan chomped jos un alt cookie. "Apoi, puteţi să-l aduci
peste, uneori, asa ca el poate juca cu fraţii săi Să mergem munca pe bratul tau pitching,
Con.." "Bine." Connor darted după prietenul său, derapat într-o opri. "Multumesc, mama."
"Whoa." La uşă, Rafe abia evitat o coliziune frontală cu Connor. El a pretins că nu a vedea
modul în care băiatul înţepenite şi paled, şi a bătut umăr, foarte neglijent. "Voi sunt rapide
şi Jared. Te-am pierdut în pădure." "Îmi pare rău." "Anul viitor va trebui să încercaţi să
rulaţi baze cu această viteză." El a păşit în interiorul, la zambit doamnelor. "Acest lucru a
fost în valoare de un vagabond prin pădure." "Suntem aproape gata", ia spus Regan, şi faţa
ei înclinat în sus pentru un sărut. "Nu graba Hei,. Superb." "Bună, frumos." Savannah a luat
una din cookie-uri fiului ei uitat şi a oferit-o. "Mulţumesc Cassie-doar femeia pe care am
vrea să vadă.". "Oh, E ceva in neregula?" "Am o problemă." Pentru a mitui un zâmbet din
Emma, el întinse cookie-ul său. "Vrei să-mi dai un pupic chiar aici pentru asta?" a întrebat
el. Păstrarea un ochi pe cookie, Emma aplecat inainte si a atins buzele ei pursed la nasul
lui. "O problemă?" Cassie repetate. Nervii colibri, Emma a pus jos şi ia spus să meargă
afară şi ceas joacă băieţi. "Ce este aceasta?"
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"Ei bine, vă voi spune." El se lăsă pe spate pe tejghea. "Regan si am gasit acest loc un pic
mai departe in afara orasului, pe drumul carieră are nevoie de munca.." El a zambit la soţia
lui. "Ne gândim de a trece peste într-o câteva luni, probabil în jurul valorii de iunie.."
"Asta-i frumos." "Ei bine, chestia e, Cassie, avem nevoie de cineva de la han. A-ce-ai
numi, dragă?" "Chatelaine." "Fancy cuvânt pentru manager, dacă mă întrebi pe mine cineva
să se uite după locul.", A explicat Rafe. "Şi oaspeţii, odată ce le-am luat Cineva care ştie să
gătească micul dejun, gestionarea menaj. Cineva care nu ar deranja care trăiesc în şi
funcţionare lucruri.." "Oh". Nervii stabilit, Cassie a zâmbit. "Vrei să întreb în jurul valorii
Am fi putut pune cuvântul la restaurant.." "Nu, avem deja pe cineva în minte." Cu ochi de
vultur, Rafe reperat borcan cookie-ul şi a ajutat el însuşi. "Vrem pe cineva ştim, pe cineva
avem încredere." Sa oprit la chug jos pahar de limonadă Cassie el predat. "Deci, cum
despre asta?" "Ce zici de asta?" repetă ea. "Asta nu e modul în care oferă cineva o poziţie,
Rafe", Regan a spus cu un oftat. "Cassie, am dori să vă mutaţi şi să gestioneze în han
pentru noi Noi doar nu o pot face, între magazinul meu şi munca lui Rafe.." "Ma vrei?"
Dacă ea ar fost încă exploataţie de sticlă, ar fi fost distrus pe podea. "Nu ştiu nimic despre
gestionarea-un han Ar trebui să aibă experienţă,. I-" "Ai gestiona o casă şi doi copii", a
subliniat Rafe. "Voi găti aproape la fel de bine ca şi mine. Ştii cum să se ocupe de toate de
la clienţii
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Lui Ed, executaţi bucătărie acolo când trebuie să. Si ai o personalitate liniştitoare. Acestea
sunt de calificări în cartea mea "." Dar-"" Vei dori să te gândeşti la ea "întreruperea Regan
a fost buna ca de matase.". Stiu ca este o mare favoare, Cas-SIE, şi aţi lucrat la Ed este atât
de mult timp că ar fi o decizie de mare pentru a comuta de locuri de muncă. Dar, Rafe este
de stabilire a unui apartament frumos la etajul al treilea, cu propria bucătărie, care ar fi
parte a salariului. Ai avea parte de intimitate. Poate că tu şi copiii ar putea veni de către şi
să ia o privire. Ne-ar aprecia cu adevărat "Un apartament, de confidenţialitate. Nr plata
chiriei. Această casă frumoasă de pe deal. Un manager Totul răsuci în capul lui Cassie ca
visele înceţoşată şi pline de culoare..". Aş vrea să ajut, dar-" "Mare". Reprogramarea un
zâmbet de la soţia lui, Rafe mîngîie umărul lui Cassie "Ai venit doar da un loc, o dată-de
peste si vom vorbi despre asta ceva mai mult.". "Bine." Dazed, ea sa mutat pe Emma şold
ei. "Voi veni de. Trebuie să mă de-a lungul. I-am promis Connor şi Bryan ne-ar fi hot-dog
pe gratar "." Du-te şi le rundă, "Savannah a sugerat" Voi alerga şi de a lua rucsacul lui
Bryan. ". Ea a aşteptat până la Cassie a fost afară pe uşă ecran." Ai face o echipa foarte
buna ", a murmurat ea, uita la Regan şi Rafe." Si foarte buni prieteni. "Ea a fost aproape la
paşi atunci când a văzut Devin pe prispa ei, vorbind cu Cassie. rupt ei spatele drept." Ceva
ce pot face pentru tine, Sheriff? "
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Doar uşor enervat la întrerupere, a privit pe ecran. "Nu am intrat peste cu Jared şi Rafe Ai
facut o treaba frumoasa pe malul.." "Multumesc." Atunci când Emma a avut loc cookie ei
preţioase pentru a partaja, fruntea lui Savannah incruntate. A privit Devin se aplece în faţă,
să ia o muşcătură mică. "Ai un gust mai bun", a anunţat el, şi a făcut Emma chicotim de
nuzzling curba blând de gat. "Poţi să mă ţine", ia spus ea, se clatina din braţele ei şi
ambalaj le în jurul gâtului său. "Mulţumesc, doamnă." A luat-o, periajul obrazul peste părul
ei înainte de soluţionarea ei pe şold lui. Ca Cassie grăbit departe de a apela băieţi, Devin
privit înapoi pe ecran, Emma în braţe. "Unele femei ca mine." Ochi rece, Savannah înclinat
capul ei. "Aşa se pare." "Eu nu sunt de ambalare de căldură, Dna Morningstar." Această
grin MacKade letale fulgeră, toată puterea şi farmecul. "Doar luand in primavara o seară cu
fata meu cel mai bun." "Eşti poarta un ecuson", a subliniat Savannah. "Obiceiul Am nici o
problemă cu tine.." "Am de gând să-l păstraţi în acest fel." Ea sa uitat în curtea ei, în cazul
în care Jared a fost lovit pop-up-uri pentru baieti. "Am nici o problemă cu asta", a spus
Devin liniştit, şi a tras-o înapoi la privirea lui. "Bine." Ea a dat din cap şi a condus până la
obţine geanta fiului ei peste noapte.
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Exploataţie Emma, Devin coborât verandă. El a reuşit să atragă Cassie într-o scurtă
conversaţie şi fermecat un zâmbet ezitant din ei înainte de el a trebuit să treacă Emma spate
şi priviţi ei şi copiii cap pentru automobilul lor. Ea nu a fost destul de subţire, astfel ca ea ar
fi fost acelea în ultimele luni înainte de el a fost în cele din urmă capabil să guler Joe,
Devin crezut. Deşi ea încă privit ca şi cum o striga neglijent o va răsturna. Un om a trebuit
să fie atent cu ea. Umbrele au dispărut de sub ochii ei, dar ochii erau încă bântuit. El
ingrijorat de ea, şi se întrebă. În cazul în care masina a fost plecat, el a ascuns gîndurile
departe şi plimbat pe la Jared. "Lady dvs. nu mă place." Jared a dat un leagăn de lilieci
trecut. "Ea nu-i place insigna." "Cum am mai spus-ea nu mă place." Jared sa uitat spre
pridvor, în cazul în care Savannah stătea privindu-le, şi a simţit inima lui bate în afara
ritmul. "Ea a avut un drum accidentat." "Eu nu-l îndoială." El a văzut câteva mile de ea în
ochii ei. "Ea a ceea ce vrei, frate?" "Aşa se pare." "Ei bine, atunci." Devin freca bărbia în
felul lui grijuliu, care deţine încă privirea rece Savannah lui. Ar fi nevoie de o dracu 'de
mult mai mult decât un strigăt de răsturnare că unul, el medita. "Trebuie să spun gustul tău
la femeile sa îmbunătăţit cu putere de la divorţul tău în timp util." Surprins, Jared aplecat
pe BAT. "Am crezut că ti-a placut Barbara." Devin inhalat un râs. "Da, sigur." "N-ai spus
diferite."
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"M-aţi întrebat niciodată." Devin a preluat mingea de la iarbă, aruncă-l de mare, a făcut o
captură o mână care ar fi avut Bryan aplauze. "Îmi place asta." Amuzati, Jared clătină din
cap. "Tocmai ai spus că nu." "I-am spus ca nu ma place." Grin Devin a fost viclean şi lent.
"Mi se pare că foarte atractiv într-o femeie." Jared l-am avut într-o headlock într-o clipită.
Cu experienţă în astfel de chestiuni, Devin overbalanced şi le-a trimis atât huruitul la
pământ. Cu cea mai slabă de încruntă, Savannah le privea lupta de mult ca-Bryan şi Connor
au fost predispuse să facă. In spatele ei, Rafe şi Regan iesit din casa. "Ei bine, la dracu, ei
au început fără mine." "Mergem". Regan a luat o prindere fermă pe braţul lui Rafe. "Ai
promis să mă ducă la cină." "Dar, dragă ..." "Puteţi să lupte cu ei mâine Pa,. Savannah."
"Mm-hmm ..." La striga lui Rafe, Devin laminate deoparte şi a înviat, evitându-se strict
mana care şerpuia în excursie la el. După periaj off blugi, el a alergat în jos să se alăture
Rafe şi Regan. El a trimis un salut rapid la Savannah şi a dispărut în pădure. "Ce a fost
asta?" Un pic plămâni buni, Jared urcat pe verandă. El a winced un pic şi frecat coastele
lui. "El ma o pereche de cele bune." "Aţi fost joci sau lupta?"
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"Care e diferenţa?" Ea a trebuit să râdă. "Ce ai fost si joc sau despre lupta?" "You Got ceva
rece.?" "Eu?" Ea a fost în casa din spatele lui ca un foc. "Ce vrei să spui?" "El a spus ..."
Jared lăsaţi cuvintele de pe traseu, oftă cu pasiune peste bere rece el ar agatat de la frigider,
aparut deschide, apoi băut profund. "El a spus că a fost găsit atrăgătoare, aşa că a trebuit să

lire pe el un pic." "Fratele tău, MacKade Sheriff, găseşte-mi atractiv." "Da." El sa aplecat
deasupra chiuvetei pentru a stropi de apă rece pe faţă. "El te place." "El mă place,"
Savannah repetate, deconcertat. "De ce?" "Cer parţial pentru că nu vă place de el. Dev pot
fi perverse Cer parţial pentru că eu fac,. Şi el e loial." El a spalat fata lui se scurge cu un
prosop fel de mancare. "Şi, în parte pentru că el are instincte bune şi o minte echitabil."
"Încerci să mă facă ruşine?" "Nu, eu vă spun despre fratele meu Rafe obraznic si condus..
Shane bine cu inima şi a pus-back. Justă Devin lui." Gînduri, el a pus deoparte prosop.
"Cred că mă deranjează că nu poţi vedea asta." "Vechile obiceiuri mor greu." Dar ea ar
putea vedea, dacă ar fi văzut. "El a fost dulce cu Emma." Mulţumit că i-ar găsit un clinchet,
el a zâmbit. "Avem de toate, o modalitate cu doamnele." "Aşa am observat." Ea a luat bere
de la el şi a ajutat la ea.
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"Vrei să staţi la cină?" "Am crezut că aţi dori să iasă." "Nu." Ea a zâmbit la lalele galbene
de pe masă alături de el. "Aş dori să staţi inch" Big Mae, care au avut executaţi Tilt-aWheel în carnaval în care Savannah a funcţionat un singur sezon de învăţământ, a spus
mereu că dacă ea a găsit vreodată un om care ar putea găti şi care nu au
implinit stomacul ei la masă micul dejun, ea ar renunţă la viaţă ridicat şi să se stabilească
în jos. După ce a fost tratată pentru Jared MacKade lui Cajun carnea de pui si orez,
Savannah Big gândit Mae a avut un punct foarte valabil. Ea a sorbit vin Jared a fost prinsa
in obiceiul de a tucking în frigider şi ei l-au studiat peste lumânările de pe masa ei
sufragerie. "Unde ai invata sa gatesti?" "La genunchiul mamei mele sainted lui." El a
zâmbit. "Ea ne-a facut toate, învaţă Şi,. Ca ea a avut lingura cele mai exacte şi rapide de
lemn din judet, am învăţat bine." "Apropiat al familiei." "Da, am fost. Noroc în acest fel.
Părinţii mei au făcut-o uşor-naturale Cred că este un cuvânt mai bun. Crescând la o fermă,
toată lumea trebuie să trage greutatea lor, depind unele de altele." Ochii lui sa schimbat, şi
se uită, Savannah gândit, în altă parte. "Mi-e dor încă le." Un pic de invidie băga ei
reamintit că ea nu a cunoscut nici de părinţii ei destul de bine să fi dor. "Au făcut o treabă
bună cu tine, cu voi toti.." "Unii oameni din oras s-ar fi spus o dată diferit Unii încă mai
vor.." Zâmbet a fost din nou în ochii lui. "Ne-am repetari noastre modul-am oldfashioned
le-a castigat."
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"Oh, am fost ascultând poveşti despre cei fraţi MacKade rău." Zâmbetul peste gândul, ea a
odihnit bărbia în pumn. "" Galant în jurul valorii de oraş "este modul în care doamna Metz
se pune." "Ea ar fi." Zâmbet lui sa schimbat, tivita spre arogant. "E nebun după noi." "Mam gândit la fel de mult am fost obtinerea masina umplut altă zi la gaz şi Du-te atunci când
ea a tras în gară şi am Sharilyn acolo de pompe pentru a lăsa copleşit de amintiri.." Şi,
Savannah amintit, pentru a încerca de a pompa o bârfă mică. "Oh". Jared drese glasul.

"Sharilyn, nu-i asa?" "Cine are niste amintiri foarte mândru de tine ... si un Dodge 1964."
Spre meritul său, el nu tresări. "Iadul de o masina. Cât de vechi Sharilyn faci?" "Oh, e bine
şi frumos spune," Hei. "". Amuzat, ea a trecut numărul de viteze. "Deci, care dintre voi fraţi
MacKade rău care a fost umplut de cartof în ţeava de coada Cruiser şerif lui?" Jared a fugit
limba în jurul valorii de dinţi. "Rafe-am acuzat pentru asta." El a ridicat vinul lui. "Dar am
facut-Noi întotdeauna gândit indiferent de unul dintre noi a făcut, toţi dintre noi a făcut,
astfel încât oricine a luat căldură meritat-o.." "Foarte democratic." Ea a crescut pentru a
pune în vase în chiuvetă. "Am fi putut folosit o frati câteva pe circuitul de rodeo Nu a
existat niciodată pe nimeni să treacă vina la.." "Tatăl tău a fost dur cu tine." "Nu, nu, întradevăr El a fost. ..." Cum ar putea ea descrie Jim Morningstar? "Mai mari decât viaţa, şi
tare ca o caramida. Îi plăcea un cal bun şi o sticlă de whisky ieftine din El ar putea ocupa
primul,. Dar el nu a făcut destul de atât de bine cu a doua. El nu ştia ce să facă cu mine, aşa
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a făcut cel mai bun lui. Pur si simplu nu a fost destul de bun pentru oricare dintre noi "Ea se
lăsă pe spate atunci când mâinile Jared a venit la umerii ei ca el a întrebat," Ai învăţat să
călărească ""? Aşa devreme nu-mi amintesc chiar de învăţare.. Ar putea coarda cravată şi
un viţel, de asemenea. Tras într-o câteva premii. "Ea a râs şi a avansat pentru a seta mainile
confortabil pe solduri lui." Dragă, am învăţat să fac tot felul de lucruri sălbatice, în timp ce
cei răi s-au ocupat aburi până ferestrele unui Dodge '64 şi lipirea cartofi în ţevi de
eşapament "." Oh, da? "El vârf până bărbia ei au fost atât de ochi-la-ochi." Oh, da. I ar
putea avea un cal care semăna cu două mile de proastă a drumurilor şi mirele-l pana cand a
stralucit. Mi-a placut pe cei cu temperament ", a vorbi tărăgănat, frecarea mainile sus
laturile lui, peste solduri." Cei cu focul în ochii lor şi doar o medie putin in inima. Aş face
vină la mine. Dreptul la mine. Apoi, aş-l călăreşti. "Ochii deschişi, ea a fragmentat dinţii
peste buza de jos lui." Aş merge el tare şi lung. Şi când am terminat, i-ar fi stricat pentru
nimeni altcineva "Sangele Lui sa dus imediat să fiarbă.". Încerci să mă seduci? "" Cineva
trebuie sa. "Având o bună aderenţă, ferm, ea topită gura la pana cand sa căldura de ardere
prin intermediul ei îl înghiţit ca un foc flash. mâinile Sale prinsă ca supervizează pe
marginea chiuvetei din spatele ei, corpul său apăsând împotriva ei Şi apoi ea a fost în
mişcare împotriva lui, alunecare, balansare, de cotitură-l de fier. în timp ce gura ei a luat
înghiţituri mari, foame. "Jared, mă atingă." Desperate, ea smulse lui mână liberă, închis-o
peste piept de ei, în cazul în care inima ei bătea ca de oţel pe o nicovală "Atinge-ma..
Atinge-ma ", repetă ea, chiar dacă mîinile scurg sub cămaşa ei şi umplut cu ea.
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Ea a fost cum ar fi unele întuneric, vis interzis, membrele cald strecurat împotriva lui,
glisante, denim strânse împotriva denim strâmt, în frecare dureroasa. Carne în mâinile lui

lacomi a fost ferm şi deplină şi fierbinte. El a apăsat gura la gatul. El ar fi putut s-au
scufundat dinţii în ea, cum era a lui foame brusca, strigător la cer. El ştia că, dacă el nu o au
acum, în seara asta, el ar fi nebun de dimineaţă. Când a tras înapoi, ameţit cu poftei de
mâncare, ea a gemut. "Pentru numele lui Dumnezeu, vrei sa ma faci sa nebun?" A privit,
lupta pentru respiratia lui ca ea a luptat pentru ei. Deşi mâinile lui erau pe laturi lui acum, el
ar putea să se simtă pe vârfurile degetelor sale. "Asta a fost prima parte a planului", a spus
ca el a luat o înghiţitură profundă de aer, apoi a adaugat, "Am terminat cu prima parte."
"Aleluia". El ar fi putut fi aproape de râs. "Bryan a sejurului lor la Connor?" "Da."
Nerabdator, edgy, ea a prins mâinile lui. ''Hai sus.''"Nu." Zambetul ei a fost lent şi dispus.
"Bine." Dar când ea a ridicat braţele, fericit să-l ia în cazul în care acestea au fost, el a prins
mâinile ei. "Nu." "Jared, nu mă face să-ţi fac rău." El ar putea râde. "Sper ca vei primi o
pătură.." "O pătură?" "Am doriţi în pădure." Se întoarse mîna lui în peste, a prins-o
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încheietura mâinii în dinţi. "Intotdeauna am vrut vă în pădure." "Voi obţine o pătură", ea a
reuşit, şi aproape nu se treacă peste picioarele ei, în graba ei. Ea însăşi a avut sub control
din nou, ca au mers împreună sub bolta major al ofertei arbori cu resort, sub uimi de stele şi
strălucirea de o lună de trei sferturi. Ar însemna să-l seducă în seara asta, să-l trage încet,
ingenios inch Pentru el surpriza. Ea nu a vrut să-l mănânce de viu. Atunci el sa oprit în
cazul în care terenul a fost moale şi oglindită pătură jos. Şi ea a fost foarte mult teamă că
nu ar putea să se oprească. "Spune-mi ceva, MacKade Avocat." Privi peste pătură de la ei,
unde ea se afla, şold shot, bărbie cu ochii în unghi, plin de putere şi sex. Ar fi mestecate
prin sticlă pentru a ajunge la ea. "Ce e asta?" "Este de asigurări de sănătate up-to-data?"
Dinţii albi fulgeră. "Nu mă sperie." "Dragă, nu veţi fi în stare să mă limba în jurul valorii
de propriul nume atunci când am terminat cu tine." Ea plămâni, agil ca un ponei truc,
picioarele ei înfăşurat în jurul taliei lui, mîinile fisted în părul lui. El o basculate în jurul
valorii de dată, astfel încât corpul său ar pernei ei atunci când au căzut la rîzînd pătură. Este
eliminat suflarea din el, şi ia dat primul ei avantaj. Mâinile ei au fost peste tot la o dată,
trăgînd cămaşa peste cap, care rulează în jos piept pentru a smulge de la snap de blugi sale.
Şi, pentru a lui
file: / / C: \ Documents and Settings \ Compaq_Owner \ My Documents \ My eBooks \
Nora Rober ... 11/8/2009
Pagina 128 din 222
uimire ameţitoare, gura ei a fost aleargă după ei. "Stai." În auto-apărare, el a rulat pe partea
de sus a ei. "Ţineţi că, până, iar acest lucru va dura aproximativ douăzeci de secunde." El a
păstrat-o până la fixate libidoul său ar putea aminti că nu a fost şaisprezece mai. "Am fost
de economisire pentru tine, Savannah." El a coborât capul, iar sarutul a fost uluitor de
adânc. Sunetul ea a făcut a fost un tors sălbatici, care se cutremură în gură şi din tălpile
picioarelor. În timp ce buzele ei devorat, le-a dat mîinile plăcerea de învăţare care corp

lung, luxuriant. Fermă şi netedă, ea sa mutat sub atingerea lui sinuously, invitându-l să
leneviţi. Ea mirosea a plăcerile padure-întuneric, misterios, plin de secrete şi ascunse.
Gustul de gură că hrănirea cu aviditate privind îi era plină de mirodenii şi de căldură.
Mainile ei au fost de lucru pe spate, tensionarea muşchilor lui, cuie Retezarea în trupul său
să-l îndemne să apăsaţi mai tare, mai stricte prindere. Pentru a face, şi să ia, şi să ia.
Respiraţiei ei au venit în scăzut, gutural gemete aşa erotic ştia că le-ar auzi din nou în
somn. Cînd crescute înapoi, ea arcuit şi braţele ei au trecut peste trupul ei. Cu ochii pe faţa
lui, ea a tras cămaşa ei deasupra capului ei şi a aruncat-o deoparte. Ea a văzut cui
proaspete, dorinţa de sălbatic în ochii lui, şi desfăta în ea. În tinereţea ei, corpul ei a fost un
blestem-a spus unele căderea ei. Dar acum, uitam de bărbatul iubit uita la ei pentru prima
dată, ei umplute cu un sentiment de mândrie în creştere. "Ar trebui să fie ilegal." Vocea lui
era răguşită şi groasă. "Privind ca tine." El nu a atins de ea, nu încă. Fascinat, el ne-a cedat
blugi ei, a atras-le în jos şi în deplasare. Jurământul lui a fost respectuoasă. Apoi, mâinile
lui
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degresat, de la glezna pana la genunchi, la coapsă şi şold, peste stomac muşchi care
tremura în mod neaşteptat. "Tu eşti femeia cea mai terifiant frumoase le-am vazut
vreodata." Zambetul ei a fost lentă, încrezător. Ea stătea în sus, prins de un braţ în jurul
gâtului său şi a adus gura gata de ei. Murmur de aprobare a ei a fost ca el a explorat-o,
centimetru cu centimetru lent, delicioase. Ea a crezut ca a avut mâinile minunat, ferm, şi
doar suficient de aspre. Ochii ei flutura închis, visătoare, atunci când a folosit lui. degetul
mare la chinuri vârful de piept de ei. Ea ar putea hoinari se simt minunat de carne de
alunecare pe carne, a şoptit briza lumina, sub pătură fierbinte. Au fost bufniţele huiduială în
copaci, fantome de mers pe jos în aer. Niciodată în viaţa ei a avut ea a cunoscut magia şi
generozitatea iubirii. Ştia doar că ea va da nimic aici. Oricare ar fi întrebat el. Oricare ar fi
vrut el. Când el a răsucit în jurul valorii de părul ei pumnul, tras capul pe spate, ea a fost
pregătit pentru orice. Dar el apăsat numai buzele la umăr, le frecă uşor peste curba. Şi ea
tremura ca o căprioară speriat. "Surprins?" Misterios mulţumit, el a ridicat capul şi se uită
în ochii ei confuz, întunecat. "Ai umeri frumoasă." De data aceasta el laved limba lui peste
ele. Unul câte unul. Respiraţia ei prins pe două gasps tras. "Ei arata umerii sensibile. Ca
acestea ar trebui să fie sculptate în marmură, dar sunt moi." El a curmat uşor la clavicula ei,
şi-ar fi jurat că topit. Captivat cu descoperirea, el a exploatat, de ridicare-o în poală, astfel
că el a legănat, mai degrabă decât de la sol.
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Când ea a fost moale. Când el ştia că ea era extrem de deschis, el repede, şi cu pricepere
concentrat, sa rupt fără milă pentru un vârf. Ea a strigat, secţionare greu, apoi turnarea în

mâna lui. Dragoste şi plăcere ars prin ea. Insuportabile de căldură. Ea sa întors spre el, se
întoarse asupra lui, într-o frenezie sălbatică a mâinilor şi buzelor. Mai târziu, el ar putea
crede că au plecat ambele complet nebun. Dar, pentru moment, ceea ce au făcut şi pentru
fiecare alte a fost tot ceea ce face sens. Ea a făcut-l huidui din numele său, şi sunetul acesta
a cântat prin intermediul muzicii place de ea. Atunci când inima lui pounded ca de tunet în
conformitate cu gura ei, ştia că era pentru ea, şi numai pentru ea. Gustul sărat de sudoare pe
pielea lui ei vrăjit. El a ridicat-o ca şi cum ea cantarea nimic. Ea a deschis, arcuite, a luat-l
adânc, atât de profundă încât mâinile ei a ajuns afară la aderenta lui, de la bucuria de a-l. Ea
care a strigat doar atunci când nu mai era nimeni să vadă, nimeni nu la auzit, să cad
lacrimile. Ea zguduită, potrivite ritmul său, potrivite bătut sălbatic, fără teamă de puls ei.
Nesfârşit, nesfârşit, cu stelele ploua peste ele şi lumina lunii feliere prin frunze de licitaţie,
au luat reciproc. El a fost aproape orb din frumuseţea feţei ei, electrificata din ceea ce
corpul ei a adus sale. El a crezut că el a simţit ceva în interiorul rupe-l, în jurul valorii de
inima lui. Apoi, cum ar fi unele zeita antica citarea forţele ei, ea ridică braţele ridicate.
Strălucitoare în Stardust, corpul ei a fost întinsă, şi înăsprit în jurul valorii de el, ca un
pumn de catifea, şi a rupt-l peste marginea.
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Capitolul Opt
Savannah trezit cu un geamăt şi aruncă braţul peste ochi pentru a le proteja de la explozia
de lumina soarelui. Corpul ei simţit ca şi cum ea ar condus o bronc sălbatică pe un teren
stancos. Si apoi, ea a adus aminte de ea destul de mult ar face doar asta. Buzele curbate ca
în noaptea reeled prin mintea ei. Ea a crezut că ea a ştiut ce a fost ca să vrea-o casă, o viaţă,
un om. Ea fusese anumite ea ar experimentat orice fel de foame-pentru hrană, adăpost,
pentru dragoste. Dar nimic nu ea a simţit înainte de potrivire a ceea ce churned prin ei
pentru MacKade Jared. Au fost bărbaţi în viaţa ei înainte de a-unele au trecut prin, a stârnit
unele sângele ei. Dar ea nu a avut niciodată nevoie de unul. Şi asta, ea a realizat, a fost atât
de risc şi minunea de acest lucru. Nu nu va fi niciodată un alt bărbat. El a fost primul, şi el
va fi ultimul, pentru a lua inima ei. Deoarece, atât mintea şi corpul trezit, ea a auzit
cântecul păsărilor, Yip faroff a câinilor lui Shane. Ea a simţit puterea soarelui iluminării
prin frunze de primăvară, şi de briza rece devreme. Cu ochii încă protejate, ea a întins
leneş, sentimentul ca o pisica care aşteaptă să fie mîngîie. "Ai un tatuaj." Ea a făcut un
sunet lung, mulţumită, aruncă braţul deasupra capului ei, şi în cele din urmă a deschis
ochii. El a fost aşezat lângă ea. Părul îi era ciufulit din somn si mainile ei, ochii lui au fost
grele şi sa axat pe gînduri pe o mare suprafaţă
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pe coapsa dreapta. Ea a întrebat dacă a existat vreo femeie din lume suficient de norocos sa

se trezeasca la o astfel de privelişte. "Arăţi bine în dimineaţa", a murmurat ea, ajungând la
un accident vascular cerebral-l. "Goala si ciufulit." El nu era sigur cât timp el ar privit
somn. Dar el ştia că, atunci când el trase pătura departe de ei, să se plăcere cu un studiu de
lungă a corpului ei în lumina soarelui, el ar descoperit pasăre colorată puţin pe coapsa ei. El
pur şi simplu nu a putut să treacă de el. "Ai un tatuaj", el repetă. "Ştiu că." Cu un râs puţin,
ea a crescut în coate ei. Aceste ochi negri-ciocolata au fost grele şi atins cu umor. "Este un
phoenix," a explicat ea, amuzat la modul în sprâncenele lui a atras împreună, ca el sa
concentrat pe ea. "Ştii, în creştere de la cenusa am ajuns în New Orleans, atunci când am
realizat că nu avea să fie slab pentru restul vietii mele.." "Un tatuaj." "Unii oameni cred că
sunt sexy." Desigur, ea nu ar fi ajuns pentru un om, ci pentru ea însăşi. Un brand, pentru a
aminti de faptul ca ea se putea reface, ridica mai sus ceea ce fusese. "Cum despre tine?"
"Va trebui sa-l ia sub sfătuit." El nu a putut spune de ce el a fost atât de fascinat de ea.
Deci, borcane. Ce alte secrete a avea ea? Ce alte semne permanente din trecutul ei? Se uită
departe de el, în faţa ei, şi a fost zguduit din nou peste tot. Zâmbet adormit în ochii ei,
curba de buzele acelea. "Ce mai te simti?"
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"Ca mi-am petrecut noaptea a face sex sălbatic în pădure." Râs, sa mutat la legătură întrbraţele în jurul gâtului său. "Mă simt minunat." Buzele ei sa găsit şi zabovit, moale si cald.
"Cum despre tine?" "Exact acelaşi lucru." Ea a sperat astfel, ea ar putea spera. Ea ar fi trăit
viaţa în extaz dacă ar putea simţi pentru ea chiar şi o fracţiune din ceea ce ea a simtit pentru
el. El a adunat aproape de ei şi a organizat-o ca nimeni altcineva nu a avut vreodata loc. Ca
şi cum ar conta. "Nu cred că am putea rămâne aici pentru totdeauna", a murmurat ea. "Nu,
dar putem veni înapoi." El a avut nevoie să se gândească, şi ştiam că era imposibil, atâta
timp cât el a deţinut. S-au responsabilităţi la ferma pe care el a fost neglija, el a amintit.
"Trebuie să plec." Dar el a îngropat faţa în părul ei, şi braţele lui a rămas în jurul valorii de
ei. "Fermele nu iau duminicile libere." "Am să ridic Bryan în curând." Dar capul amplasat
în umărul lui, şi braţele a rămas în jurul lui. "De ce nu-l aduce peste .. şi-l pun peste?."
"Bine." "Savannah". "Hmm?" El a prins părul în mînă, a atras capul pe spate. Gura Lui
zdrobit cu disperare peste ei. "Doar o dată mai mult," murmură el ca el sa coborât la pătură.
Atunci când a mers înapoi la fermă, mintea lui a fost învăluită în ceaţă de la ei. El niciodată
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îngenunchiat. A trecut cocină, în cazul în care stoc capturate mirosul de om şi a mormăit
sperăm. În coop de pui, găini clucked şi fluturau peste hrana lor. Distras, Jared aproape
împiedicat de unul dintre pisici hambar, care ar ieşi să se întindă la soare. Frecarea o mână
peste faţă, el a ajuns la uşa din spate. Miroase de micul dejun l-au lovit tare, şi stomacul său

a dat seama că a fost lacom. El ar putea fi mâncat cârnaţii Devin a fost grill-ul, şi tigaie
împreună cu ea. "Cafea". He whimpered aproape cuvântul ca el sa poticnit contra. Devin
uită la el, apoi la peste Shane, care a fost deja gulping jos ceaşcă de-al doilea. O privire de
bucurie pură a trecut între ele. "Cămaşa ta e pe dos", a spus Devin uşor. Jared opărite pe
limba lui de cafea, blestemat, apoi sa prabusit la masa din bucătărie. Cu un zîmbet cracare
faţa lui, Shane aplecat pe tejghea lângă sobă, în cazul în care Devin a fost prăjire micul
dejun. "Frate Jared arată un pic dur această dimineaţă Se pare ca el a petrecut noaptea
crawling prin padure.." "Cred ca ar fi trebuit trimis faptul că partidul de căutare."
Bucurându-se de el însuşi, Devin cracare ouă în tigaie. "E greu pe un om, petrece noaptea
în pădure bântuit Alone.." "Mă simt foarte rau despre ea Lasă-mă să vă cafea ceva mai
mult, Jare.." Toate solicitudine, Shane a adus potul la masa. "Apoi, ne puteţi spune totul
despre aceasta Nu lăsaţi un lucru.. Suntem aici pentru tine." Jared ridicat de cafea Shane
tocmai topped off şi pasteurizate lui
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limba din nou. "Sunt în dragoste cu o dansatoare erotica fost cu un tatuaj." Cu un expert
fineţe, Devin oglindită ouă. "A fost o stripteuză?" "Unde-i tatuaj?" Shane vrut să ştie.
Acesta ia adus o împunsătură fără tragere de inimă în intestin. "Bine, dă-mi domeniul
general." "Sunt îndrăgostit de ea," Jared repetate, cântărind fiecare cuvânt. "Ei bine, la
dracu, ai fost în dragoste înainte de." Shane plimbat peste pentru a ţine biscuiţi din cuptor.
"Cel puţin le-aţi ales unul care este interesant de data aceasta." "Taci din gură," Devin
murmură. El a produselor alimentare cu vârf pe un platou şi a venit la masă. Apoi a şezut şi
a studiat faţa lui Jared. Un moment mult mai târziu, el se lăsă pe spate şi a luat în
considerare o respiratie. "Tot drumul din dragoste?" Experimental, Jared frecat călcâiul din
mâna pe stern, care durea de la modul în inima lui a fost umflături. "Se simte ca-l." Cu un
shake de cap, Shane fac obiectul unui dumping biscuiti intr-un castron. "Omule, suntem in
scadere ca muştele Rafe În primul rând,. Acum ai." El a adus biscuiti la masă, se aşeză, şi
sprijinit capul în mîini. "Este din ce in ce infricosator." "I-ai spus-o?" Devin întrebat. "Am
să-l lucreze afară." "Urmatorul lucru ştiţi, vom avea de a pune pe costume din nou si sa
casatorit." Mîrîind împotriva gândirii, Shane a început să umple farfuria. "Eu nu am spus
nimic despre căsătorie", a spus Jared repede. Panică crescute în sus şi l-au lovit în gât. "Am
fost acolo nu am spus nimic despre căsătorie.."
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"Nu s-au casatorit, ai s-au contractat." Aclama în sus, Shane shoveled într-o îmbucătură
om-size de ouă. Un mic dejun bun solid ridicat întotdeauna starea lui sufletească. "Ai putea
foarte bine fi alintat cu o foaie de calcul." "Ce dracu stii tu despre asta?" Shane spălate în
jos cu ouă de cafea. "Pentru că n-am văzut te uiti apoi cum te uiţi acum, frate." Devin

mâncat încet şi dădu din cap în acord. "Este copilul care te deranjeaza?" "Nu, Bryan e
grozav." Încruntă, Jared însuşi a ajutat la ceea ce a fost lasat pe platou. Îi plăcea băiat,
placut petrecerea timpului cu el, vorbind cu el. Şi adevărul era că unul dintre motivele
pentru căsătoria lui a fost sortit a fost faptul că el ar vrea copii, şi soţia lui nu au avut. Nr,
băiatul nu-l deranja. Acesta a fost omul care a ajutat la crearea lui, care sa blocat în guşă.
Şi, a realizat, începând cu alţi bărbaţi. El pur şi simplu nu le-ar putea intellectualize
departe. Şi el nu sa ca pentru ea. A prins uite Devin lui, care arată liniştită, ştiind, şi jerked
umeri agitat. "Trebuie doar să te obişnuieşti cu el." Devin spulberate nişte sare pe ouă lui.
"Problema este cu avocaţii, le place sa adune toate elementele de fapt mici, fiecare bucăţică
Apoi, ei pot argumenta fiecare parte.. Tu ai fost intotdeauna bun la asta, Jare. Tata obişnuia
să spună ai putea răsuci în jurul valorii de ceva simplu de la dreapta la greşit şi înapoi din
nou. Poate că aceasta este una din acele timpuri, trebuie să luaţi pur şi simplu cum este ea. "
Jared a vrut să. Şi el a sperat el ar putea. El nu se mişcă în cu ei, punct de vedere tehnic.
Dar el a petrecut cea mai mare a lui
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nopţi acolo, iar unele dintre hainele găsit loc în dulapul ei, cărţile sale pe rafturile ei. El a
intrat în obiceiul de a swing de după muncă pentru a ridica Bryan în nopţile de practică.
Cele mai multe ori, ei zăbovit pe teren, aruncarea mingii. Dacă un caz l-au ţinut cu
întârziere la birou, el a sunat. Uneori, el a telefonat doar pentru a auzi vocea ei. Cu
regularitate casual, el a adus florile ei, şi cărţi de baseball sau alte niste comori pentru
Bryan. Ei au fost un trio în excursii, şi-au dat orasului o mare de noutăţi despre. Bryan-l
Acceptăm fără îndoială, un fapt că atât multumit si intristat Jared. A vrut să cred că a fost
că băiatul grijă de el, considerându-le un fel de familie. Dar el a intrebat daca a fost pur şi
simplu Bryan obişnuit de a avea o miză om o cerere. În cazul în care broasca urât unui
gând a sărit în cap, Jared a făcut ce a putut să-l bat departe. Acesta a fost, la urma urmei,
acum conta. Felul in care sa uitat la el. Modul în care ea a râs atunci când ea a privit el şi
Bryan ceartă pe gazon. Astfel, credea el, ea arcuit spatele ei dupa ce ea fusese aplecat peste
ea tins flori, sau cat de complet de concentrare ei a fost atunci când ea a lucrat în atelierul
ei. Acesta a fost modul în care ea mirosit că a contat, atunci când ea a plecat de la o baie de
abur. Acesta a fost modul în care ea tensionată împotriva lui noapte dupa noapte în pat, ca
şi cum ea nu ar putea obţine suficient. Şi modul în care ea ar ajunge pentru mâna atunci
când au şezut împreună pe veranda leagăn în seara. Curtea a ţinut el târziu, şi tulpina de
zile a refuzat să fie scuturat. El ar adus acasă de lucru, şi ştia că dureri de cap, care a fost
drumming în spatele ochilor lui ar fi fost violent înainte de aceasta a fost de peste.
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El a oprit în oraş pentru a lua aspirina, căutarea pe rafturile din magazin general, pentru

ceva ce a promis pentru a da găuri mari în tobe in cap. "Bună acolo, Jared." Doamna Metz,
înarmat cu o bucată de pâine şi o cutie de Dings Ring, l colţuri. Ea a fost un expert la
refluxul şi fluxul de barfa. "Doamna Metz." Ritmul de oraşele mici a fost prea înrădăcinată
pentru el să se grăbească cu privire, şi el a plăcut, a avut amintiri plăcute de ei hrănire el
prăjituri de casă. Şi îl vâneaza off cu o mătură. "Cum merge?" "Târg de mediocru. Aveti
nevoie de unele de ploaie, asta e sigur de primăvară a fost prea uscat.." "Shane este un pic
îngrijorat de ea." "Vom lua nişte seara asta," ea a prezis. "O furtună a berii a auzit că
băiatul Morningstar a jucat un joc bun sâmbătă.." "Trei RBIs, a iniţiat două piese duble."
Ea a dat un râs cackling care a trimis trio-ul ei de barbie waggling. "Vorbeşti ca un tată
mândru." Înainte de a putea comenta, ea a grăbit mai departe. "Vazut pe tine şi pe băiat şi
mama lui aici şi acolo ea este ceea ce băiatul meu Pete ar chema un asomatorul.." "Da, ea
este." Jared a ales un analgezic la întâmplare. "Hard, desi," Doamna Metz a continuat,
schimbarea greutatea ei ample pentru a bloca retragerea lui. "Creşterea un băiat pe cont
propriu, nu mă refer că o mulţime de femei nu se regăsesc în acest tip de repara azi.. E de la
în vest, nu este ea? Cred că tatăl băiatului e încă acolo." "Nu am putut spune." Pentru că a
fost adevărul literal, pounding în cap a crescut.
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"Ai crede omul ar dori să vadă pe fiul său acum şi, din nou, nu-i aşa? Au fost aici aproape
pe patru luni. Ai crede că el ar vrea să vină în jurul valorii de vizită şi o amendă de
perspectivă băiat de genul asta. " "Ai crede," Jared a spus, atent acum. "" Desigur, unii
oameni chiar nu dau doi hoots, cu atât mai puţin o striga, despre copiii lor. Ca Joe Dolin. "
Faţa ei vesel familiară încreţită pe nume. "Sunt fericit ca pot fi sunteţi de manipulare divorţ
Cassie şi acest site este buna pentru ea. Şanse de ei nu sunt netede-ştiu când băiatul sora
mea are de-a doua lui, penele au zburat. Aş paria divorţ Savannah lui Morningstar a fost un
du-te dur. " Oh, nu, nu, se gîndi. El nu avea de gând să-i dea orice combustibil de către
spune că nu există niciodată nu ar fost un divorţ, deoarece nu a existat niciodată mai
fusesem o căsătorie. "Ea nu le-a menţionat." "Ai folosit la a fi mai curios, Jared." Înainte de
a putea mârâit la ea, ea a transmis un zâmbet la el. "Şi uită-te la tine acum, un avocat care
poartă o servietă Am venit de până la te uiţi la tribunal o dată sau de două.." Mânia Lui cu
ea dezumflat. "Da, ştiu." El ar văzut-o acolo, în rochia ei cu flori mari şi pantofi sensibil.
Ca şi propria sa secţiune cu caracter personal aplauze. "Better'n uitam Perry Mason, asta e
ceea ce i-am spus domnului Metz Asta MacKade Jared e better'n Perry Mason.. Oamenii
dvs. ar fi chiar mândru de tine. Şi aici ne-am gandit mulţi dintre voi nu va fi niciodată pe
partea dreaptă a de lege. " Ea a constatat că atât de amuzant, ea aproape că sa dublat peste
cu râsete. "Doamne, ai fost rău, băiete. Să nu credeţi că nu ştiu cine de cerneluri meu Pete
ochi după dans de primăvară în liceu." Memoria a fost foarte dulce. "El a încercat să
musculare în pe fata mea."
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"Sharilyn ajuns în jurul valorii în acele zile a fost Sharilyn în liceu,. Nu-i aşa?" "Pe scurt".
"Oricum, ea a fost în jurul valorii de, şi aşa ai făcut, după cum îmi amintesc Fete mereu
fâlfâind în jurul valorii de tine şi pe fraţii tăi.. Mama Cuplu Bryan trebuie să fie dreptul de
încântaţi să aibă agatat ea însăşi MacKade, şi am ajuns să spun, trei dintre te uiti reală
frumos împreună am. un sentiment mama ta s-ar fi dus la fata aceea. " "Da." Jared simtit o
strîngînd în stomac. Ce-ar mama lui au spus despre o femeie ca Savannah? El a crezut
despre el pe drum spre casă, şi a adăugat greutate la dureri de cap lui. Dacă mama lui erau
în viaţă, cum ar fi el explica Savannah? Mamă necăsătorită, dansator erotic, carnaval
muncitor, viţel Roper, strada artist. Alege-ti unul, gîndi el, şi a frecat la templul lui.
Problema a fost, el ar putea imagina pe toate, ar putea so vadă în fiecare etapă a evoluţiei
sale. Şi a fost prea uşor pentru a vedea modul în care fiecare strat a fost o parte a întregului,
care a fost femeia care a fost de aşteptare pentru el. El a fost tentat sa opresc la Rafe lui, sau
mergeţi direct la ferma. Doar pentru a dovedi că poate. Bryan că mama lui nu au cârlige-o
în el. Dar el a aparut banda ei, deoarece se părea că nimic mai puţin ar fi laş. Nr MacKade a
fost un laş. Ea a fost redarea muzicii la volum maxim din nou. De obicei îl amuzat, modul
în care ea ar pedalier up care stereo vechi şi rock blastică pe mai multe dealuri. Acum
stătea în maşină, frecarea dureri de cap. A mers la pridvor, servieta lui grele de cântărire-l
jos. Deşi uşa ecran el a putut vedea-o înapoi în bucătărie, masina de spalat
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feluri de mâncare, cântând împreună cu stereo într-un glas robust, gutural care ar sfârâie
sângele unui om. Şolduri ei au fost rectificat pentru a bate. Ea sigur că ştia cum să se mişte,
se gîndi, gelozie şi de temperament aspră prin el, în acelaşi timp flash primul fulger croit în
partea de vest. Înainte de a putea să se oprească, el ar trântit uşa în spatele lui. Ca o lovitura
pistol, acesta explodat peste muzica. Ea sa deplasat in jurul, părul pierde ca urmare a
fluxului de circulaţie ei. "Vrei să rândul său, că nimic jos?" strigă el. "Sigur." Solduri încă
de rotaţie, ea agale peste şi oglindită-l. "Ne pare rău, nu am auzit ai condus în sus." "Tu nu
ar fi auzit un tren de marfă unitate în sus." Ea a ridicat doar o frunte de la marginea din
vocea lui şi a şters mâinile umede pe blugi strans. "Zi grea?" El a urmarit peste, a scăzut
servieta pe masă în cazul în care el ar margaretele adus-o cu câteva zile înainte de încă
zîmbi sunnily. "Este ca cum ai dansat pentru bani?" Lovitura a fost atât de rapid, atât de
bruscă şi ascuţite, ea nu a putut nici suflare. Ea tremura prin intermediul ei o dată, răutate,
înainte ca ea însăşi s-au adunat şi a prăvălit peste durere. "Nu, nu ar fi făcut de mult, dacă
asta e tot ce aş pune în ea." Ea a mers la frigider pentru o bere ea nu a vrut, pentru că dacă
era ceva în mâinile ei, să nu se agită. "Vrei o?" "Nu nu a te deranjează, fiind uită la, salivat
peste?" "Nu în special." Ea arata un înghiţi lent, în mod deliberat de bere. "Deci, ai
bucurat." El a fost prodding, foarte mult ca el ar fi un prod
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martor care fusese depunerea jurămîntului "sa bucurat de dans, cu ochii, salivarea." "Este
plătit chiria bărbaţi a placut sa se uite la corpul meu,. Şi m-am gândit că ar putea plati
pentru ea." "Şi dacă le-ar plăti să se uite, le-ar plăti pentru a-" El a rupt, eşalonate de ceea
ce a avut aproape ieşit din gura lui. El ar avea nici o idee a fost acolo. Ea nu a făcut atât de
mult ca clipit. De această dată, nu a fost neasteptata. "Acum, că aţi adus vorba," umerii ei
sa mutat într-o ridicare din umeri leneş, neglijent "-m-am gandit Nu a fost un timp care care
a fost tot ce am avut să negocieze cu, asa ca m-am gândit la mine de vânzare.." Scuze
îngrozit că a fost pe vârful limbii sale secat. "Şi ai făcut?" Ea se uită la el, cu ochii reci şi
goale. "Mă duc până să spun bun-noapte de la fiul meu." Ochii ei a plecat de la rece la
balistice atunci când Jared agatat braţul ei. "Nu te pune cu mine, MacKade. Şedere sau dute, este de până la tine, dar nu te pui cu mine." Ea jerked gratuit şi Strode rapid pe scări. El
a vrut să rupă ceva. Preferabil ceva ascuţit că el însuşi ar putea înjunghia cu după aceea. În
schimb, el a rupt deschide caseta de aspirina, au luptat de pe capacul, apoi doborât trei cu
ceea ce a fost lasat de bere ei. La etaj, Savannah stabilit pentru Bryan în noapte. Atunci
când ea ar închis uşa lui, ea sa inchis in baie, în cazul în care ea ar putea scălda faţa ei
fierbinte de peste si peste din nou cu apă rece. Cât de prost ea fusese, credea ea, berating ea
însăşi. Cum orb, să nu fi văzut ceea ce el a fost exploataţie înapoi. Cum neglijent, ca să nu
aibă
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a construit o apărare împotriva a ceea ce el a crezut de ei, sub toate. Ea ar construi unul
acum, ea însăşi a promis. Ea nu ar permite să se fi rănit de întrebările a întrebat, sau cei
care au fost în ochii lui. Ea nu ar fi, ea a jurat ca nu ar permite să-l fac să se simtă ruşine de
răspunsuri. Ea a luptat prea mult şi prea greu pentru a lasa pe nimeni sa faca sa se simta
mai putin de ceea ce ea a fost. Dar, deşi ea a încercat, ea nu putea să găsiţi acel loc în
interiorul însăşi, acel loc liniştit, netulburat în cazul în care ea ar putea scăpa. Se părea că el
ar putea so urmeze acolo. Metodic ea uscate faţa ei şi aranjate chiuveta. În tot acest timp, ea
a ascultat pentru sunetul masinii sale părăsesc. Dar nu era nimic, dar fisura de fulger,
Mumble de tunet, şi murmură de fantome vechi. El a fost la masa din bucătărie când a venit
înapoi, lucrările sale întins. El a alunecat de pe ochelarii săi, atunci când ea a ezitat, dar ea a
intors spatele ei pe el şi a mers afară să aştepte pentru furtuna. Ea a venit încet de la apus, şi
a construit. Ca şi temperamentul foc mic. Vântul a început în sus şi a trimis fluturand
copaci. Hohote de ea-ploaie, vânt, tunete-laminate peste dealuri, strigat prin padure si a
explodat. Nu a fost un miros de ozon în aer. O magie miros. Un miros violent. Savannah a
aruncat capul pe spate şi a scos-o inch Când vântul fixat ploaie la adăpostul a pridvorului a
palmă la faţa ei, ea a rămas acolo unde a fost. Atunci când fulgerul fulgera atat de aproape
se părea de singe copaci, ea a salutat. La lungime, Jared a pus deoparte munca sa şi a ieşit
afară la ei. Ea a fost
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ud, păr picurare, agăţându-cămaşă. Aerul era rece, dar ea nu a fost frisoane. În cele din
urmă sa întors, se lăsă pe spate faţă de post şi au trecut picioarele ei goale la glezne.
"Altceva în mintea ta?" El ar scos cravata şi a suflecat mînecile, dar se simţea foarte mult
ca un avocat. "Problema a fost pus grosolan," a început, a dispreţuit tonul măsurat de
propria voce. "Îmi cer scuze pentru asta, dar nu pentru a dori un raspuns.. Eu vă cer dacă
prostituatelor." "Asta e ceea ce se numeşte reformularea întrebarea dreapta,. Consilier?"
"Am dreptul să ştiu." "De ce?" "La naiba, eu dorm cu tine eu sunt. Toţi, dar trăiesc cu tine."
Ca stomacul ei strâns şi răsucit, ea capul în unghi. "Am încasat nimic, Ace?" Ochii ei
fulgeră un avertisment ca el păşit spre ea. "Nu puneţi mâinile pe mine acum Ai un nerv,
MacKade, Waltzing aici ca totul a apartinut vă, aruncarea trecutul meu in fata mea ca ai
fost o parte din el.. Ei bine, nu toate vă aparţin, şi nu au fost o parte din ea. " El a pasit mai
aproape, până când el a fost tep-la-n picioare cu ea. Furtuna a strălucit şi a ars în el, în jurul
lui. "Da sau nu." Atunci când ea a început să-l împinge deoparte, el a presat-o înapoi, la
apucat bărbia în mână. Ea Bared dinţii, şi ochii ei împuşcat pumnale la el. "Crezi că vreau
să ştiu am să ştiu,? Şi eu sunt pregătit pentru a face faţă, indiferent de răspunsul este.
Pentru că eu sunt în dragoste cu tine.''El jerked bărbia mai mare." Sunt în dragoste cu te,
Savannah. "
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Ochii ei umplut, au umplut atât de repede, degetele lui s-au amortit din cauza şocului. Ea
crescute spate şi împins-l cu toată puterea ei. "Acesta este modul în care să-mi spui?" a
strigat ea. "Ai fost o curvă, Savannah, te iubesc? Ei bine, merge în iad, Jared. Nu voi v-am
ieftinirea ceea ce simt pentru tine Nu-mi place că te-ar face sa ma simt zboruri ieftine
atunci când îl aud,. Când am să vă spun ceea ce nu am fost sigur că vrei să auzi de la mine.
Te iubesc atat de mult mi-ar rezolva pentru orice mi-ai dat Chiar şi acest lucru.. " "Nu." A
trebuit să se oprească de la a transmite izvoraste atunci când ea a ajuns pentru uşă. El nu a
putut-o atinge acum, ştia că nu merita să. "Vă rugăm să nu de mers pe jos ai dreptate.. Eşti
exact dreapta." Se uita prin ecranul de la domiciliu si-ar s-au luptat toata viata ei de a face.
Ea a închis ochii şi sa gândit de omul din spatele ei, un om pe care nu aş fi crezut că ar
putea avea. Dintr-o data ea a fost epuizat, bătut de către inima ei. "N-am vândut eu", a spus
ea liniştit, cu o voce culese cu grijă gratuit de emoţie. "Nici măcar atunci când a trebuit să
merg foame. Aş fi putut, au existat o mulţime de oportunităţi, şi o mulţime de oameni care
a preluat-am făcut, dar eu nu am facut-o. Nu face alegerea pentru mine.. Am făcut-o pentru
Bryan , pentru că el nu merita o mama care ar fi ea însăşi vinde pentru produse alimentare
sau închiriaţi o noapte. " Ea a atras într-o respiratie adanca înainte de a avansat. "Oare pe
care le îndeplinesc, Jared?" El ar fi luat totul înapoi, dacă ar putea. Cu toate acestea, el ştia
că, dacă nu a ieşit, ar fi otrăvit festered şi tot ce aveau. Aşa cum el ştia că există încă mai

multe, care a trebuit să fie spus, a trebuit să fie întrebat. Dar nu în seara asta. "Poţi să
înţelegeţi că urăsc ştiind că a trebuit să facă alegerea pe care ai fost singur,? Şi în
necazuri?"
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"Eu nu pot schimba nimic despre ultimii zece ani, şi nu aş." El a urcat spre ea încet, de
testare. "Poţi să înţelegeţi că te iubesc că am venit doar pentru a realiza N-am iubit o
femeie înainte, şi de această teribilă nevoie am pentru tine este de a face mine nebun?" El a
ridicat o mână, atins doar sfaturi de părul ud. "Lasă-mă să vă ţineţi, Savannah Doar ţineţi.."
A luat-o uşor, închis-o în braţe şi zguduit. Relief coursed prin el atunci când braţele ei în
cele din urmă a venit din toate părţile ei şi-l cerc. "Te-am rănit Îmi pare rău.. Nu am ştiu
chiar de am putut." Ruşine, el a apăsat buzele la părul ei. "Am crezut că era tot mi-E ajuns
atât de mare că nu am pe nimeni altcineva ar putea simţi ca aceasta.. Lasă-mă să pledeze
nebunie." "Nu contează." Ea a crezut ca ar fi tarat in interiorul a-l dacă ea ar putea. "Nu
contează acum." "Permiteţi-mi să vă spun din nou." El uşor înclinat capul pe spate, sa uitat
în ochii aceia întuneric, umed. "Te iubesc, Savannah eu sunt atât de disperat în dragoste cu
tine.." A atins buzele lui la ei, a simţit tremor. "Deci, neputincios în dragoste cu tine. Este
nevoie de respiratia mea departe de fiecare dată când te văd." Ea nu putea să vorbească.
Acest lucru a fost modul în care ea a visat o dată pe el ar uita la ea, cu dragoste violente în
ochii lui. Acestea au fost cuvintele pe care le-ar a refuzat să lase vis de auz. Ea a aruncat
braţele în jurul gâtului său şi au fost împreună pentru viaţa ei. "Eşti tremurând", murmură
el. "Ţi-e frig." "Nu. Nu. Oh, te iubesc eu nu ştiu cum altfel să-l spun.". "Asta va face
trecerea furtunii.." El ar putea auzi Rolling Thunder departe.
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"Vom avea un agricultor ploaie bun Un beţivan.. Natură, care înseamnă ceva." El a prins
un braţ sub genunchi, a ridicat-o. "Vreau sa fac dragoste cu tine şi să asculte ploaia." El a
fost atât de blând, ea arsă inima ei. Kissing obraz, gâtului ei, ca el sa dus la camera ei
comun. Când uşa a fost închisă, el a mers printre umbrele şi a pus-o jos. Ea a auzit şuieratul
unui meci, atunci lumina lumânărilor licărit. He desprinsă hainele umede, mîngîie mîna pe
pielea ei. Şi deodată ea a simtit fragile şi nervos. Ea a îngenuncheat pe pat pentru a
descheia cămaşa, şi degetele ei au fost stângace. El le-a luat, presat-le unul câte unul la
buzele lui. Nu a fost mirosul de pământ umed şi ploaie, tunete şoaptă de mişcare de pe, da
al saltelei sub ei. Apoi a fost doar el. Murmură şi oftează plutit în derivă prin sunet de
ploaie bătaie. El a fost atat de tandra cu ei, atât de blând, corpul ei parea sa curga prin
mâinile lui ca ceara încălzită parfumat. De fiecare data cand buzele lor îndeplinite, acesta a
fost mai profundă şi mai adevărată. De fiecare dată când corpurile lor presat, a fost mai
moale şi Wanner. O perie de vârful degetelor, traseul de sărutări liniştit, şi carnea tremura.
Ameţit cu dragoste, au privit unul pe altul, a ascultat ritmul accelerat al inimii. El a

alunecat în silkily ei, suspin lui fuzionează cu ei, trupul său şi care se încadrează în creştere
cu ei. Buzele ei reuniune. El a simtit-o matura creasta prin el, un lung, cu unde lente,
ondulatorie care l-au dus afara, în urma ei.
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Capitolul Nouă
Bryan iubit petrec timpul la fermă. Animale, oameni, aer liber. El a amintit încă confuzie şi
izolare a oraşelor-locurile unde s-au mutat si a trait in camere mici, în cazul în care
ferestrele întotdeauna părea să puls cu zgomot, iar pereţii au fost atât de subţire se putea
auzi în fiecare râzi sau blestem de la oameni alături. El nu a avut minte oraşului, întradevăr. Nu a fost întotdeauna ceva de făcut, pentru a merge undeva. Şi mama sa l-au luat la
parcuri şi terenuri de joacă, ori de câte ori ea nu a fost de lucru. El a avut amintiri vagi de
ori, atunci când ea a lucrat pana tarziu in noapte, sau până târziu în dimineaţa. Times,
atunci când ea fusese obosit foarte mult, şi trist, de asemenea. Deşi el nu a inteles cu
adevarat de ce. El a amintit New Orleans, cu muzica pulsing şi oamenii slowtalking. El a
adus aminte de mama lui a păstrat o oală de flori rosii pe pervazul ferestrei. Uneori, el ar
aşezat la picioarele mamei sale, jucând masini sau citind cărţi ilustrate în timp ce ea pictat
lucruri, pictate de oameni care ar veni de la stea într-un scaun pliant puţin în timp ce ea
schitate feţele lor pe foi mari de hârtie cu cărbune sau cretă colorată . Asta a fost atunci
când lucrurile s-au schimbat. Lucrurile au devenit mai bine. Ar încetat să funcţioneze pe
timp de noapte, şi care arată trist, obosit a plecat ochii. Acum, acest lucru a fost cel mai bun
dintre toate. Beneficiind de o casă, modul în care ea ar întotdeauna promis. Avand o curte
şi prieteni care ar putea sta prietenii dvs., deoarece aţi fost sejurului, de asemenea. Prieteni
ca Connor. Cine a fost cu siguranta rece, chiar dacă unele dintre copiii de la şcoală el
tachinat şi au spus lucruri putrede despre omul lui vechi.
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Poate că, uneori Bryan crezut, a fost pentru că nu ştiu ce a fost ca să nu au nici tată, la
toate. Aşa cum a făcut. Dar mama a fost suficient. Ea a făcut întotdeauna lucrurile merg,
intotdeauna făcut-vă că acestea au fost o echipă. Ca mame trecut, acesta a dat seama, ea a
fost cea mai tare. Ca şi modul în care ea îl întrebă dacă ar vrea să trăiască în cabina în
pădure. Ea nu îi spusese că vor trăi acolo, modul în care a ştiut unii părinţi a făcut lucruri.
Apoi, când au avut-cabină, care a fost, în opinia sa, cel mai bun loc în întreaga lume, a
she'd să-l alege chestii pentru camera lui. Paturi supraetajate îngrijite, postere pentru pereti,
piept de lemn mare pentru jucăriile lui. Acum a ajuns la vizita la ferma ori de câte ori
dorea. Cea mai mare parte. Shane a fost mare. El nu minte în cazul în care Bryan a vrut să
stea afară şi pune întrebare despre lucruri. Devin a fost bine, de asemenea, chiar dacă el a
fost şerif. Îi plăcea Rafe, şi Rafe modalitate ar Plunk uneori el însuşi în jos şi lupte cu câini.

Jared a fost un fel de înspăimântător, pentru că el a făcut Bryan se gândească la cum ar fi
să-l aibă în jurul valorii de tot timpul. Ca un tată. Un tip a juca mingea cu. Un om care a
venit acasă după locul de muncă în fiecare zi şi am ascultat ce ai vrut să spui. Un om care a
sărutat mama ta in bucatarie cum ar fi fost nici o afacere mare. El a vrut Jared mai presus
de toate, şi pentru că a făcut el, Bryan dorit pentru el tare, în fiecare noapte. Cumva, tot ce
dorea tare aproape întotdeauna s-au adeverit. La fermă, soarele a fost motivul strălucitoare,
încălzire, care a fost umedă de ploaie de noapte. Ceaţă dimineaţa devreme au ars şi a lăsat
aerul curat si umed. El a fost fericit şedinţei pe noroi cu câini şi Connor, cu sunet de voci
obscen niciodată departe. Ei au fost de gând să aibă duminică la cina MacKades ".
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Bărbaţii au fost de gătit, care a crezut Bryan a fost un pic ciudat, dar interesant. "Crezi că
Fred şi Ethel'll au copii?" Connor a continuat să accident vascular cerebral blana de aur de
câine cel mai apropiat el, ca el a examinat problema. "Ei, probabil, va Asta e ceea ce se
întâmplă atunci când oamenii sunt căsătoriţi. Este acelaşi lucru pentru câini,. Cred." Bryan
a dat un Snort şi a emis un pumn la umăr lui Connor. "Oamenii nu trebuie să se
căsătorească pentru a avea un copil Ei doar trebuie să fie lipite pe fiecare parte.." Dacă
altcineva a făcut comentariul, Connor ar fi spălat. Dar, pentru că a fost Bryan, el doar a dat
din cap cu înţelepciune. "Apoi, Fred şi Ethel poate avea pui, deoarece acestea sunt lipite pe
fiecare alte." Bryan uitat spre ferma. Prin fereastra de bucătărie a venit sunetul de râs
mixte. "Cred ca Jared este blocat pe mama mea." Connor ochii gri pal a fost larg. "Sunt un
copil?" "Nu." Bryan prins un braţ în jurul gâtului lui Ethel. A fost o posibilitate el ar dat
unele gandit sa. "Ar fi grozav dacă au făcut-o. Vreau să spun, vă place având în jurul
valorii de Emma, nu-i asa?" "Sigur." "Un frate ar fi mai ordonat, dar chiar şi o soră ar fi
bine cred că dacă a existat o ştii tu, un copil-ar putea închide în jurul valorii de Jared. Ca şi
vii cu noi.." "Uneori e rău", a spus Connor liniştit. "Uneori, atunci când un om trăieşte cu
tine, e rău. Ei susţin şi luptă, şi ei se îmbăta şi ... lucrurile." Ideea de care au avut fruntea lui
Bryan furrowing. "Dar nu toate dintre ele."
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"Cred că nu." Dar Connor a fost departe de a fi sigur. "Nu vreau un om să trăiască cu noi
vreodată." Vocea lui Connor a fost scăzută şi feroce. "Nu vreodată." Înţelegerea, Bryan
mutat braţul său de la gât Ethel a lui Connor. "Dacă tatăl tău încearcă să se întoarcă după ce
iese din închisoare, vei fi gata. Vom fi gata", a adăugat el cu un zâmbet orbitor. "Tu şi cu
mine, Con." "Da." Connor aproape dorit el a avut o şansă pentru a dovedi aceasta. "Tu şi cu
mine." *** "Se pare ca ei vorbesc vorbesc mari," Savannah comentat din fereastra de
bucătărie. "Connor a avut niciodată cu adevărat un prieten apropiat înainte." Nu au fost în
măsură să, Cassie gândit, cu modul în care Joe hassled toţi cei care au venit la casa. "Nici a

Bry Sunt buni pentru fiecare alte.." Ea a zambit atunci când băieţii au început lupte între
ele, şi câinii. Toate cele patru ar fi murdari, ea a fost sigur, de cina de timp a fost gata.
"Asta arata familiar." Devin a urcat în spatele femeilor, tucked mîinile în buzunarele din
spate a lui blugi. Savannah a făcut cel mai bine sa nu sa se intareasca. "Am petrecut o
mulţime de duminică după-amiezele lovind murdaria." "Am petrecut o mulţime de fiecare
după-amiază lovituri murdăria", a spus Rafe. "Amintiţi-vă că duminică mama puneai
furtunul pe noi?" Cu un oftat, Shane mi-a venit o ridiche în gură. "Alea erau zile Ea a fost
atât de bifat, deoarece Gran Pop şi veneau la cină,. Şi am ajuns într-o luptă hainele noastre
cele mai bune." "Tu ai început," Jared amintit. "Swiped baseball mea şi a pierdut-o
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în lanul de porumb "." Am împrumutat baseball-ul tău, "Shane ia spus:" Şi Devin a pierdut
în domeniu. "". Rafe pierdut ", a spus Devin uşor." El a fost trebuia să-l prinde. "" Ai lovito largă . Scos-o, "a explicat Rafe în dezgust." El nu ar putea alege la faţa locului lui. ""
Iadul nu am putut. "Înainte de Devin ar putea lua orice argument Regan în continuare, a
avut loc mâinile ei." Time-out. Cred că, cu acest exemplu evident de solidaritate familiei,
este un moment excelent pentru a face un anunt "Ea a zâmbit la Rafe.". Nu crezi? "" Cred
ca. "Rafe a luat mîna, a adus-o la gură înainte de trăgând aproape de ei. rânjet sa a fost
rapidă ca un fulger "Avem un copil.". A fost un moment de tăcere totală, înainte de
explozie. A fost o convulsie rapid din Shane, care a luat asupra sa pentru a CASTIGA
Regan de pe picioarele ei A avut. să fie sarutat, Rafe a trebuit să fie admonestat şi
perforate. "Dă-mi nevasta mea", Rafe cerut "Intr-un minut.". Shane sărutat-o din nou, din
toată inima, apoi a inceput sa o treci la Rafe. Jared interceptate, a dat i un leagăn rapid.
Regan era încă în râs atunci când ea se găseşte în braţele Devin lui "La naiba, dă-mi femeia
mea." Ca ei tussled şi a susţinut peste mama insarcinate., Savannah se lăsă pe spate
împotriva the counter "MacKades-următor. generaţie, "a murmurat ea la Cassie." Scary
crezut. "
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"Ea va descurca." Cassie clipit lacrimile. "Ea se poate ocupa orice." Pentru că toată lumea a
fost ocupata, ea a scooted peste pentru a verifica cu privire la friptură înăbuşită însăşi.
Savannah păşit înainte, se aplecă să sărute în Jared pe obraz. "Felicitări, unchiul Jare." El
nu a putut opri zîmbind. "Rafe va fi un tată." Cu un singur frunte arcuite, Savannah privit
peste locul unde Regan era încă trecut de la frate la frate. "Şi acest lucru, l-am lua, este
modul în care voi sărbători-se clatina în jurul valorii de femei." "Noi nu avem un precedent
Este primul nostru copil.." Când a aruncat un braţ în jurul umerilor ei, Savannah a dat
seama că ar spune chiar totul. Acesta ar fi un copil MacKade, şi ar aparţine tot de pe ei. A
fost ceva ce sa gândit un pic ca celebrare a continuat prin cina cu constant, şi de multe ori

ridicol, sugestii pentru îngrijirea copilului, nume de copii şi taxe paterne. A fost ciudat
pentru ei sa realizeze pe deplin acum, atunci când ea a fost în cele din urmă stabilit într-o
casă a ei, în cele din urmă încrezători că Bryan au avut cele mai bune ea putea să-l dea, că
niciunul dintre ei nu au cunoscut vreodata plinătatea de familie. Ei au avut unul pe altul, şi
că a fost important. Vital. El a fost un fericit, bine ajustate copil. Ea ar putea vedea că în
timp ce stătea lîngă ea, lopata în alimente, chicotind la ideea lui Shane de MacKade
Lulubelle în cazul în care copilul a fost o fată. Nu a fost nici o îndoială în inima ei că fiul ei
a fost exact asa cum ar trebui sa fie. Şi totuşi. El nu a cunoscut bucuria, sau a problemelor,
de a avea unchi,
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matusi, bunici. Fratii. Acestea au fost lucruri pe care nu putea sa-l dea. Ea a sperat că a fost
doar ea care au venit să brusc sens lipsa. "Te simţi bine, Regan?" Vocea lui Cassie a fost
liniştită în mijlocul haosului de dominată de bărbaţi conversaţie. "Minunat Eu nu. Nu cred
că am simţit vreodată mai bine. Nr greaţă, oboseală nu nu, la oricare dintre lucrurile pe care
cartile ne avertiza despre." "Am avut pe toate." Rularea o mână absent peste buclele lui
Emma, Cassie a zâmbit. "Nu prea rău, într-adevăr, doar suficient, astfel încât atunci când a
venit în jurul valorii de doua oară am ştiut ce să se aştepte Cum despre tine, Savannah?."
"Sick ca un caine timp de trei luni." Înainte de a Bryan ar putea ajunge la peste placa de ei,
ea a trecut el castron de cartofi friptura de el ar destinate pentru. "A fost aproape o merita,
totusi." Ea a făcut cu ochiul la Bryan. "Trei luni?" Regan a dat un fior din inimă. "In fiecare
zi?" "Ploaie sau soare", a spus vesel Savannah. "Bry, dacă ai deschis gura doar un pic mai
larg, ai putea potrivi, probabil, trei cartofi, în acelaşi timp." A reuşit un zîmbet neglijent, cu
o gura plina. "E bine." "La fel ca mama utilizate pentru a face," Devin pus în, şi un alt varf
ajuta de cartofi pe farfuria lui Bryan. "Am folosit pentru a avea concursuri pentru a vedea
cine ar putea manca mai multe dintre acestea, de obicei, Iared a castigat-dreapta, Jare?."
"Da." Dar el ar manca oprit, iar el se uita la Savannah ciudat. "Copil va rupe dosarul
dumneavoastră." Shane aruncat un biscuit care Jared a fost doar destul de repede pentru a
prinde. Intrigat cu manevra, Bryan smulse una şi care vizează o la
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Connor, care a înhăţat înainte de a lovit-o pe podea. "Bine salva", a comentat Rafe. "L
Înscrieţi-vă Ai de gând să joace fotbal de anul viitor, Con?." "Nu ştiu." Connor a rupt un
capăt al biscuiţi şi a tras o privire la mama sa, sub genele lui. "Con un ulcior mai bine decât
orice a început noastre." Bryan vesel însuşi a ajutat într-un alt biscuiţi cu unt şi-l bogat. "El
poate chiar de foraj în buzunar." "Connor, n-ai spus că ai vrut sa joace mingea." În
momentul în care cuvintele au iesit din gura lui Cassie, ea le-a regretat. Desigur, el ar spune
nimic. Acolo nu au fost niciodată pe nimeni pentru a juca mingea cu el. Şi realizările sale

academice au cifrat eşec ca un om, în opinia tatălui său. "Eu nu pot lovi aproape nimic,"
mormăi Connor, înroşire. "Pot arunca doar un pic, deoarece a fost Bryan mine cum arată."
"Vom avea pentru a lucra la bataie ta." Devin intervenit ocazional. "După cină, am putea
începe pe poziţia ta." Buzele lui Connor fluturau într-un zâmbet, şi care a fost răspunsul
suficient. Un scurt timp mai târziu, sunetele de strigăte şi argumente în laminate din
hambar şi în fereastra de bucătărie. Cu mîinile pline cu bucate, Cassie uitat. Devin a fost
ghemuit în spatele Connor, şi mâinile lor au fost cu ochiuri pe o bâtă de lemn, ca Jared
aruncat ascuns terenuri. "E prea frumos din partea lor să se joace cu copiii ca aceasta." "Şi
lasă-ne ramas cu feluri de mâncare," Savannah subliniat. "El, care gateste nu curata."
Regan umplut chiuveta cu apă fierbinte.
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"Normele MacKade." "Este destul de corect," Savannah permis. Dar, aşa cum ea a aruncat
o privire în jurul valorii de bucătărie aglomerat, dezordonate, cu teancuri de vase şi de
munţi de feluri de mâncare, ea nu era sigur cine ar iesi pe partea de sus a afacere. "Te
superi dacă mă întreb ..." Regan se prins, rîse nervos. "Este stupid." Savannah luat un
dishcloth şi pregătit să-şi sape inch "Ce?" "Ei bine." Sprâncenele tricot, Regan atacat
plăcile de prima. "Am fost doar întrebam, din moment ce aţi fost atât prin ea, cum este.
Arme de mare, vreau să spun." Savannah uită la Cassie şi zâmbit rău. "Munca si de livrare,
sau un marş prin Valea Mortii." "Oh, nu e chiar asa de rau. Nu-i sperie." Imediat atenti,
Cassie stabilit plăci stratificate pentru a freca umărul lui Regan. "Intr-adevar nu este." "Vrei
sa-i spun ca este o plimbare pe plaja?" Savannah întrebat. "Apoi, ea poate te blesteme şi
Rafe în timpul tranziţiei." "Este o parte naturala a vietii," Cassie a insistat, apoi sa luptat cu
un chicotit. "Asta doare ca naiba." "Imi pare rau am întrebat." Dar Regan a suflat un
respiraţie atunci când a realizat că nu putea lăsa să plece. "Deci, cât timp a durat?" "Pentru
Connor, chiar mai mult de doisprezece ore, pentru Emma mai puţin de zece." "Cu alte
cuvinte," Savanna pus în util, "restul vietii tale." "Aş spune să taci, dar vreau să ştiu cât
timp l-ai luat." Regan încreţită nasul. "Zece minute, nu?" Savannah a luat un fel de
mancare. "Treizeci şi două de distracţie-umplut de ore."
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"Treizeci şi două?" Uimit, Regan bobbled aproape o placă de umed. "Asta e inuman."
"Norocul de a trage", a spus Savannah uşor. "Şi la maternitate am fost în nu a fost exact de
prima clasa nu ar fi contat.." Ea a ridicat din umeri. "Bebelusii veni atunci când vin. Vei
primi prin ea bine, Regan. Rafe'll fi acolo Şi excepţia cazului în care medicul are o linie de
pro-blocante de fotbal care le deţine în afara, restul MacKades va fi acolo, de asemenea. . "
"Ai fost singur," murmură Regan. "Acesta este modul în care zguduit jos." Ea a aruncat o
privire peste, atunci când ea a reperat Jared la uşă ecran. "Game Over?" "Nu." Ochii lui a
rămas pe ei, greu de citit şi profundă. "Mi-am pierdut tragerea la sorti pentru a descărca

bere." "O voi primi." Cassie a fost deja grăbindu-se să frigider. "Nu copiii care doriţi
ceva?" "Indiferent care le pot obţine." El a luat cele şase-pack şi cutii de suc de Cassie el
predat, apoi la stânga fara un alt cuvant. "Nici o modalitate mai rapidă de a scăpa de un om
decât pentru femei pentru a vorbi despre naşterea copilului." Vocea Savannah a fost
lumina, dar nu a existat un nod de îngrijorare la partea din spate a gâtului ei. Ceva a fost în
ochii aceia, credea ea, că el nu a vrut ca ea să vadă. "Am menţionat Cursurile Lamaze
pentru Rafe, si el a intrat mort alb." Amuzat, Regan strecurat un alt fel de mâncare în
Picurator. "Dar apoi el impietruit dinţii." "El va face bine." Cu o ultima privire la uşă ecran,
Savannah a luat o altă placă. "El te iubeşte Acesta este unul mare,. Nu-i aşa?" "Da." Cu un
oftat putin visatoare, Regan plonjat în spălătură de vase
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din nou. "Asta e cea mare." Pe de mers pe jos acasă, Savannah spionat Firefly primul ei
strălucind în pădure. Vară venea, credea ea, ma uit la Bryan dart înainte, de încărcare
duşmani invizibili. Ea a vrut să vină. Ea a vrut de căldură, zilele lungi, tulbure, nopţile
aproape, airless. Ceea ce ea a vrut, Savannah dat seama, a fost trecerea timpului. Un an
plin, plin cele patru anotimpuri, în acest loc. În această casă. Cu acest om. "Ceva e în
mintea ta?" a spus ea încet. "Am o multime in mintea mea." Jared dorit au putut sta în
pădure pentru un timp. Rămâi în cazul în care acestea ar putea simţi atât necazurile şi
nevoile de oameni care au murit înainte de oricare dintre ei s-au născut. "Cuplul de cazuri
de conducere mine nebun Pictori a dezorganiza birou.. Finalizarea divorţ lui Cassie.
Contemplând deveni un unchi." "Eşti un avocat, MacKade, folosind cuvintele pentru a nor
de bază." "Eu sunt un avocat." "Bine, să începem acolo Stai un minut.. Bry, a lovit cadă",
strigă ea. "Ah, mama ..." "Şi a lovit greu, Ace Sunt chiar în spatele tău.." El a alergat
înainte, şi de la marginea pădurii Savannah urmarit luminile comuta pe unul câte unul ca
Bryan scurg prin casa. Prin fereastra deschisă, ea ar putea-l aud cantand, mizerabil offcheie, şi a fost mulţumit că el a fost în modul bathtime lui. "De ce eşti un avocat?"
Întrebarea-l lovit, în principal pentru că mintea lui era până acum
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scos din ea. "De ce sunt eu un avocat?" "Şi să încerce să răspundă în douăzeci de mii de
cuvinte sau mai puţin." "Pentru că îmi place." Primul raspuns a fost mai simplu. "Îmi place
imaginind cele mai bune argumente, prin trecere prin vad şi studierea ambele părţi, până
când găsesc argumentele am dreptate ca câştigătoare.." El sa mutat umeri. "Şi pentru că
dreptatea este important sistem de justiţie, cu toate acestea eronate, este vitală.. Suntem
nimic fara ea." "Deci, crezi în justiţie, şi vă place să argumenteze şi să câştigi." Ea a
înclinat capul la el. "Care pune toate acestea într-o singură propoziţie se vedea cat de usor
este?." "Care este punctul dumneavoastră?" "Ideea mea este că vă place, de asemenea, să

complica lucrurile." Ea a atins o mână la obraz. "Ce eşti tu complica acum, Jared?"
"Nimic." Pentru că avea nevoie pentru a, a luat încheietura mâinii ei şi presat buzele lui în
palma ei. "Eu nu sunt un lucru care complică Mi-a plăcut având vă la fermă, tu şi Bryan.
Crowded în jurul valorii de masa din bucătărie, cu prea mulţi oameni vorbesc în acelaşi
timp.." "Şi aruncarea biscuiţi." "Şi aruncat biscuiţi mi-a placut. Şedinţei dumneavoastră şi
Regan şi clattering în jurul valorii de bucătărie Cassie în timp ce ne jucam afara mingea."
"Tipice". Ea a zâmbit un pic. "Te-ai spune tradiţionale de sex masculin-feminin de
plasament." "Sue-mă." El a adunat aproape ei. Şi acolo, în linişte, el a crezut că el ar putea
auzi lupta. Stranger împotriva străin, mână în mână, veşnic. Dreapta, probabil, faţă de
dreapta. "Simţi?" murmură el. "Da." Frica, gîndi ea, închizând ochii ei. Disperare. Şi
constantă
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sângerare speranţă. Poate că ea ar putea simti ecourile de acesta în pădure, deoarece ea ar
cunoaşte toate aceste emoţii atât de bine. "V-aţi întrebat vreodată de ce ei sunt încă aici Ce
s-ar putea au lăsat să spună sau să facă?" "Lupta nu sa terminat niciodată nu este.." Ea
clătină din cap. "Nu trebuie sa terminat necesitatea de a găsi acasă.. Pentru a găsi pacea,
cred că niciodată nu este.. Dar eu l găsi aici." Atunci când ea a început să tragă înapoi, el a
înăsprit aderenta lui. "Am ascultat în afara uşa la trei vorbeşti în bucătărie Mi-a deranjat,
Savannah, auz ca ai fost singur atunci când ai avut Bryan.. El ma deranjat imagina că, în
felul în care ma deranjat când a spus ai fost bolnav tot acest timp. " "Greturile de dimineata
este destul de frecvent in randul femeilor gravide." "Fiind şaisprezece ani, singuri, bolnavi
şi gravidă, nu se obişnuieşte Este sigur ca dracu '. Nu ar trebui să fie." "Senzaţie de rău
pentru mine este o pierdere de timp, a fost mult timp în urmă.." Acum, ea a făcut trage
înapoi, şi ea a văzut faţa lui. "Dar asta nu e exact ceea ce vă simţiţi." "Nu ştiu ce simt."
Nimic nu l-au frustrat mai mult decât să nu fi capabil de a vedea in el pentru răspunsurile.
"Am întrebări nu m-am dat seama încă cum să te întreb să mă întreb, pentru că nu vă spun..
Si da, eu mă simt rău pentru tine, pentru copilul care a fost lăsată să se descurce, şi să facă
alegeri pentru ea faptul că niciun copil nu ar trebui să facă. " "Nu am fost un copil." Vocea
ei a fost masurata, umerii ei au fost brusc rigid. "Am fost destul de mare de a ramane
insarcinata, asa ca am fost destul de mare pentru a face faţă consecinţelor, precum şi
alegerea am facut a fost numai a mea.. Nimeni nu ar putea fi făcut pentru mine. Având în
Bryan a fost unul din puţinele
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deciziile corecte am facut "". n-am vrut asta. Nu am vrut Bryan. "Vazand căldură în ochii
ei, el ia dat un shake de repede." În cazul în care am vrut să merg, ce sa fac, cum să
trăiască. Dumnezeu, cum să mănânce. Şi, la naiba, Savannah, ai fost un copil. Ai meritat

mai bun decât ceea ce ai. "" Am primit Bryan, "a spus ea pur şi simplu" am primit mai bine
decât am meritat. ". El nu a putut să facă ei a se vedea ce a vrut ea să vezi. Pentru o dată, el
pur şi simplu nu a au cuvintele. Poate că ei au fost prea simple "Mă întreb ce ar fi ca pentru
a crea ceva de genul asta băiat, şi de a iubi fara restrictii.. Fără a ego-ul. "Ea ar putea
zâmbet acum." Minunat. Pur şi simplu minunat. Veniţi acasă cu mine? "" Da. "El a luat
mâna ei" Eu vin acasa cu tine. ". Sa gândit că fel de dragoste, şi tipu
l ei de viaţă, ca ea dormea alături de el. El nu ar fi au ieşit şi căutat pentru o femeie ca ea
este deranjat-i o mare să-l recunosc, chiar şi pentru el însuşi Ea nu a fost lustruit, sau de
cultură,. nu a avut nici luciu de sofisticare, de obicei, el sa uitat la o femeie.. Că au căutat,
Jared el a amintit, o singură dată şi care au fost cu siguranţă o greşeală patetic.. Şi totuşi a
făcut nu un om nevoie de o femeie a înţeles, o femeie stia? S-au buzunare uriaşe în viaţa
Savannah, el nici nu a înţeles şi nici nu ştia. bucati mari de ei care au fost separate de el,
ascunse în amintirile ei O fată tânără, însărcinată şi singur, părăsit de toţi ea ar fi putut
conta pe.. El a simţit milă pentru că fata, precum şi a-şi pasteurizate l pentru a realiza
aceasta, o neîncredere vag. În cazul în care a avut ea plecat, ceea ce a făcut ea, care a fost
ea? La fel de mult
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ca el a vrut să se dincolo de faptul că, mândria lui l-a avut loc rapid. Ar suportate copilului
un alt om, a fost fanteziile altor oameni. Acest gând blocat în mândrie, în ego-ul, şi a
refuzat să fie scuturat liber. Lui problemă. El ştia, raţionalizate ea, dezbătut-l. Ca ea sa
mutat alături de el, întorcându mai degrabă decât spre el, el îngrijorat peste el. Câţi alţi
bărbaţi aveau o iubea? Cât de mulţi au culcat alături de ea, fiecare dorind el a fost singurul?
Cu toate acestea, chiar aşa cum a crezut el, el a ajuns afară pentru a ţine, să o posede.
Corpul ei buclat cald împotriva lui, şi el ar putea mirosul pielii ei, că aroma de pamant, ea
senzual efectuate fără ajutor de parfumuri. El ştia de rutină ei acum. În dimineaţa zilei ea sar trezi devreme, dar încet, ca în cazul în somn au fost ceva la facilitat out of, cum ar fi o
baie calda. Ea l-ar atinge, accident vascular cerebral lung peste umeri, spate, brate. Şi
tocmai atunci când el a început să furnicături şi de căldură, ea s-ar ridica din pat. Ea ar arc
spate, cu o mişcare leneş, feline. Lift ca parul lung, gros negru în sus, se lăsa să cadă. Apoi,
ca în cazul în care nu au nici o diferenţă între o sirenă somnoros şi o mamă somnoros, ea sau strecurat într-un halat albastru decolorat de bumbac şi du-te la trezire Bryan pentru
şcoală. Şi de multe ori, foarte des, Jared ar consta în pat pentru momente mult, mult timp
după ce a căptuşit în întreaga sală. Dureri. El a aproape vrut să creadă că ar ţesute un fel de
vraja peste el cu ochii şi zâmbetul ei tigani sufocant şi care merg-la-iad-şi-backagain
atitudine. Ştia că-l mai bine decât el o ştia. Ştia fantome lui, le-a recunoscut, le simţea. Ea a
fost prima femeie care a avut intrat în ceea ce el considera pădure şi sa auzit murmurul de
condamnaţi.
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Acesta ei legate de el într-un mod care a mers dincolo de fizic, chiar şi atracţia emoţională,.
Ea se ridică în spiritual. Acesta se ridică dincolo de ceea ce el ar putea lupta, chiar dacă el a
vrut să lupte. Orice-ar fi fost că l-au legat la ea ia dat nici o alegere, ci pentru a menţine în
mişcare pe acelaşi drum spre ea. Deci, el a adormit cu braţul său dependent în jurul taliei ei,
care deţine aproape ei. Şi a scăzut weightlessly în vise. Nu a fost durere în şold său în cazul
în care o explozie mortar îi trimisese zboară în aer, şi a aruncat-l jos din nou. Capul lui a
fost dureri, ochii lui au fost rupere. A fost atât de greu să se concentreze, din greu pentru a
se forţa să se stabilească un picior in fata celuilalt. El nu-mi amintesc care intră în pădure.
Dacă el a târât la copaci sau a rula in ele? Tot ce ştiam era că el a fost teribil de pierdut, şi
teribil de frica. Locotenentul lui era mort. Erau atât de mulţi morţi. Băiatul din Connecticut,
cu care a împărtăşit-ar cina de aseară, cu care el ar şopti la mult timp după incendii ars, a
fost în bucăţi într-un şanţ de mică adâncime în cazul în care luptele au fost atât de feroce că
iadul ar fi fost o uşurare. Acum, el a fost singur. Ştia el a trebuit să găsească undeva la
odihnă, un loc sigur. Doar pentru un timp. Doar pentru puţin timp. Casa lui nu a fost atât de
foarte departe. Doar spre nord, in Pennsylvania. Pădure Maryland nu au fost foarte diferite
de cele din apropierea oraşului ferma sa. Poate că el ar putea fi în siguranţă aici până când
s-au găsit drumul spre casă din nou. Până la acest război, care trebuia sa fi fost o aventură
şi a devenit o mie de cosmaruri a fost de peste. El a împlinit şaptesprezece ani lună înainte,
iar el nu a avut niciodată gustat buzele unei femei. Insuportabil de obosit, sa oprit să se
aplece de un copac, a atras în zdrenţăros
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respiraţie după respiraţie neregulată. Cum ar putea fi atat de frumoasa pădure, atât de pline
de culoare si miroase a toamna? Cum ar putea ca zgomotul oribil sa continui? De ce nu s-ar
opri arme de sablare, oamenii nu mai ţipe? Când au fost au de gând să îl lase să plece
acasă? Cu un suspin înfiorat, el a împins de pe copac. El a ocolit o stâncă şi, cu o explozie
de relief, gasit o cale. Aşa cum a păşit spre el, el a văzut Confederatiei gri. A ezitat o clipă
numai, ci lumi întregi se învârte în interiorul lui. Aceasta a fost inamicul. Acest lucru a fost
moarte. Acest lucru a fost obstacol în calea care duce la ceea ce dorea cel mai mult. El
umeri puşca chiar ca baiatul cu care se confruntă el a reflectat miscarea. Ei au tras slab,
ambele dintre ele, dar a auzit văita de coajă destul de aproape de ureche pentru a opri inima
lui pentru o bataie complet. Apoi a fost de tarifare, chiar as image său oglindă perceput.
Lor strigă îngrozit de război ecou reciproc. Baionete s-au ciocnit. Ochii inamicului au fost
albastre, ca cerul. Acest gând pătruns ca a simtit agonia primul lama în carne. Ochii
inamicului au fost tineri şi plin de frică. Ei s-au luptat între ele ca nişte câini sălbatici. Chiar
şi în scurt timp el a plecat, el să-şi amintească puţin de ea. El a adus aminte de mirosul de
sânge propriu, se simt de ca-l revarsă din rănile lui. El a amintit de veghe singur, singur în
pădure frumoasa de toamna. Şi apoi poticnire pe calea. Crawling, plângând. El să-şi
amintească, pentru toate orele el a părăsit, el să-şi amintească vederea Casă doar dincolo de
compensare.
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culoare şi licărire de piatra, panta de linia plafonului, mirosul de animale şi lucruri în
creştere. Şi a plâns din nou, pentru acasă. Cineva era cu el. Faţa a fost mai în vârstă,
erodate, situat într-o încruntare sub o pălărie moale cu boruri largi. El sa gândit de tatăl său,
a încercat să vorbească, dar durerea ca el a fost ridicat era mai rea decât moartea. Nu au
fost femei în jurul lui, strigari, apoi şoapte. Mâinile moi şi lumina focului. Cârpe răceşte, şi
durerea a alunecat în amorţeală. Fiecare cuvânt el a vorbit a fost o flacără mistuitoare în gît.
Dar el a avut atât de multe de spus. Şi cineva a ascultat. Cineva care mirosea a liliac şi a
ţinut mîna. El avea nevoie să-i spună el a fost mandra sa fie un soldat, mândri de a servi şi
de a lupta. El a fost încercarea de a fi mândru să moară, deşi dorul de casa a fost acerbă
decât oricare din rănile sale. Când el a murit, Jared trezit, inima lui balbism. Savannah
agitat alături de el. Şi de această dată, de această dată, sa întors spre el. În somn, braţele ei
au venit în jurul lui. Pentru seara asta, a fost suficient.
Capitolul Zece
Cu un teanc de trei picturi echilibrate în braţele ei, Savannah musculos deschide uşa la
birourile lui Jared. Ploaia picura din proiectul de lege a unuia dintre sepci de baseball
Bryan, pe care ea ar pălmuit pe înainte de
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acest site conduce la Hagerstown. Sissy aruncat o privire peste, apoi sărit în sus de la
tastatură ei. "Permiteţi-mi să vă dau o mână cu ele." "Multumesc." Recunoscător, Savannah
a trecut cele trei pachete învelite peste. "Am mai mult în maşină." "Voi pune doar aceste
jos şi vă ajută să le aduce inch" "Nu nr utilizarea atât a ne udă." A luat o scanare rapidă a
proaspăt vopsite teal-pereţi în culori, canapea profundă mov şi scaune de piele bibliotecă.
"În curând de-a lungul." "Mie-mi spui." Sissy stabilit picturile în jos pe masuta de cafea.
"Simt ca am lucrat într-o cutie şi cineva a deschis doar capacul si lasati în aer Lasă-mă să
vă o umbrelă,. Cel puţin." "Eu nu ar fi capabil să-l deţină în plus, eu sunt deja umed. Mă
întorc imediat.." Savannah punctate afară şi sprintat blocul jumătate masina ei. A fost o
ploaie grea, de conducere, dar cel puţin a fost cald. Nimeni nu părea să fie îngrijoraţi de o
seceta de primăvară-mai ca doamna Metz a fost fericit să-i informeze, atunci când a fugit în
fiecare alta la oficiul poştal în această dimineaţă. Vremea, însă un inconvenient în acest
moment, a fost cauza flori Savannah pentru a prospera. De timp, ea s-au întors în ultima cu
picturi, ea a fost îmbibat cu pielea şi squishing în pantofii ei. "Este seful in?" Ea a stabilit
picturi în jos, apoi a scos capacul pentru a rula degetele prin părul umed. "El ar putea dori
să aruncăm o privire înainte de a mă închide aceste".
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"E cu un client." Sissy fulgeră un zâmbet. "Dar eu sunt pe moarte pentru a arunca o
privire''Ea a smuls foarfece de pe biroul ei.." Ok? "" Sigur. Ai să locuiască cu ei, prea "."
Nu pot să cred cât de repede toate acestea sa mutat. "Rapid ea taie firul din pachetul de
sus." Odata ce seful face până mintea lui, el se mişcă. Nr vioara, nu faddle, nu-mi place
acest lucru! "Ea sa încheiat pe un ton ridicat de entuziasm ca ea tras înapoi hârtia grea A
fost o scenă stradă,. Şi oamenii din ea au fost stropi de culori vii şi mişcare. Clădiri au fost
amestecate, dându-i o temă neglijent vesel, si au fost pline cu balcoane dantelate, cu viu la
sfârşit şi răspândirea flori. La o inspecţie mai atentă, Sissy a luat un deget de la picior
autofiletante lautar, o femeie enorm neagră într-un caftan roşu curge, trei mici băieţi curse
după un câine galben. Ea ar putea auzi aproape strigăte şi muzică "Este minunat.. Spune-mi
asta se întâmplă aici. "" Asta a fost ideea. "Surprins şi flatat de reacţie, Savannah târât o
mână prin părul ei din nou" Este New Orleans.. Cartierul francez. M-am gândit că ar anima
lucrurile un pic in zona de asteptare''". Eu nu pot sa va spun cum am fost obosit de a privi
flori roz pal într-o vază gri. Am păstrat speranţa aş veni într-o dimineaţă şi au "d au murit
in timpul noptii." Sissy chicotit la ea. "Acum, acest lucru am putut uita la totdeauna. Ai luat
artă la facultate?" Cu privire la întrebarea nevinovat a avut îngheţarea Savannah lui zâmbet.
"Nu, nu am mers la colegiu." "Am avut un semestru de artă," a mers pe Sissy vesel,
exploataţie până pictură. "Şi i sa spus am avut absolut nici un sens din punct de vedere.
Chiţăi de cu o C."
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Atunci când a sunat telefonul, ea huffed un pic, apoi pictura înclinat faţă de masă şi sa
întors la biroul ei pentru a răspunde. Prostesc, stupid Savannah, a spus ea, sa se simta
inadecvat. Nu, ea nu a plecat la facultate, dar ea a ştiut cum să picteze. Dacă reacţia nu este
doar o Sissy dovedit? Odd, Savannah crezut, că ea ar trebui să fie în continuare nervos
după ce activitatea sa a fost vizualizat şi apreciate. Pentru cele mai multe din viaţa ei, ea ar
avea să-i convingă că pictura a fost ea însăşi-ar putea fi, nimic mai mult decât un hobby. O
indulgenţă cu caracter personal, acele vremuri, atunci când ea ar avea de ales intre a
cumpara vopsele şi având masa de prânz. Vopsele a avut, de obicei, a câştigat. Aceste zile
au fost de peste. Peste mult timp. Ea fusese un noroc incredibil cu ilustraţii ei, şi sa bucurat
să le facem, intenţiona să o menţină. Dar picturile au fost ei. Vanzarea scene Bayou si
schite cărbune pentru turisti a fost un strigăt departe de a vinde ceva care a insemnat ceva
pentru ei atunci când ea a văzut, atunci când ea a pictat. Zambitoare si umed-palmed, ea a
săpat prin tote a fi adus de-a lungul ei şi pentru ciocan de măsurare bandă. Ea ar măsurat
deja pe perete o excursie de mai devreme, iar acum ea a găsit centrul, marcat faţa ei uşor cu
un creion. Şi am aşteptat pentru Sissy pentru a închide telefonul. "Ar trebui să aştepte, sau
pot lire această acolo acum?" Ea a avut loc un cuier. "Acum sunt. Moarte să-l văd în sus."

Cu o eficienţă vioi, Savannah ciocanul în suportul. Cadru a fost un simplu naturale ciresRegan lui alegere. Savannah a trebuit să recunoască, ca ea a ajustat pictura pe perete, că a
fost una bună.
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"Aduceţi în colţul din stânga sus doar un pic ... Da, bine." Mainile pe solduri, Sissy dădu
din cap. "Bună Perfect.. Este vorba despre timp, acest loc a inceput sa caute mai mult ca
seful şi mai puţin ca ..." "Fosta lui soţie?" Savannah terminat, cu o privire peste umăr. Sissy
încreţită nasul. "Să spunem doar că ea a fost foarte scăzută-cheie genul de femeie care nu
are un fir de păr din loc, nu ridică vocea ei,. Jetoane niciodată un cui." "Ea trebuie să fi avut
ceva de-a au atras Jared." Precaut, arunca o privire în sus Sissy paşii. "A fost frumos, în
care sortare tăcerea: nu-touch-me-I've-doar-a fost de-lustruit mod foarte clasic, un fel de
Grace Kelly, fără căldură şi umor.. Si ea a fost genial. Într-adevăr nu numai. în profesia ei,
dar ea a intervenit franceză perfectă, şi a cântat la pian frumos Ea a citit Kafka.. " "Oh".
Savannah luptat să nu se incrunte. Ea nu a fost în întregime sigur că ştia cine sau ce a fost
Kafka, dar ea a fost sigur că nu ar citi. "În felul ei, ea a fost admirabil, dar la fel de
distractiv ca o broască moartă într-un iazul morii.." Sissy teleportat la Savannah. "Nimeni
nu te poate acuza de faptul că," a spus ea, şi, cu un râs rapid, luă telefonul sună. Nr,
Savannah medita. Nimeni nu ar putea-o acuza de faptul că. Nu de a fi lustruit sau
strălucitoare, sau de lectură Kafka. Ar putea vorbi un pic franceză-dacă aţi numărat soiul
Cajun. Refuzul de a fi intimidat de imaginea femeii lui Iared a avut o dată ales-o pentru
soţia sa, ea a despachetate pictura următoare. Ea a spânzurat un trio de naturile mici, încă în
timp ce entranceway Sissy s-au întors la muncă. În timp ce ploaia pounded exterior si
tastatura lui Sissy clattered, Savannah a început să se bucure de plăcerea simplă a
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decorarea, de a alege un spaţiu şi aducând-o la viaţă. De timp, ea ar ajuns la etajul al doilea,
ea a fredonat sub răsuflarea. Nedorind să baţi acolo în timp ce Jared a fost cu un client, sa
aplecat picturi pe zidurile ea ar ales pentru ei, se mişcă în jos pe hol şi în cele din urmă în
biroul de peste drum de Jared lui. Fosta birou, credea ea, de MacKade fosta doamna. Nu, ea
a amintit. Nu este doamna MacKade. Jared a spus că nu a luat numele lui. Pereţii au fost
aici un trandafir profundă, ornamentele aproape un jad, inversând tema de la birou mai mic.
Regan a avut sa transformat într-o cameră confortabilă şi eficientă şedinţei. Nu a fost un
birou, desigur, dar au existat scaune confortabile, mese, carti. Şi, atunci când ea a bagat
intr-un dulap, un filtru de cafea, cupe. Aici, ar trebui Savannah, Jared ar putea distra sau
interviu clienţi într-o atmosferă mai puţin formale. Sau poate el ar putea folosi pentru a vă
relaxaţi, relaxaţi-vă. Sau poate el a fost în vedere luarea pe un asociat. Aceasta a avut loc la
ei de atunci că ştia foarte puţin despre munca sa, sau de planurile lui, sau ce zi de lucru lui a

fost ca. Ea nu le pusesem, Savannah-se şi-a amintit de ce ar trebui să se discute cazuri cu
ea? Ea nu ştia nimic despre lege, cu excepţia problemelor ea avusesem cu ea, de luptă
pentru a rămâne cu un pas inaintea sistemului şi să păstreze copilul. El i-ar fi discutat cu
soţia sa, credea ea, apoi se blestemat pentru că se încadrează în tipic şi patetică minte-set.
Setarea gândurile ei la locul de muncă la îndemână din nou, ea a ieşit în hol la fel cum uşa
lui Jared a fost deschisă. "Voi avea un proiect de contract trimis la tine în câteva zile,"
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Jared a fost spus. Apoi sa oprit, sa uitat, şi a zâmbit. "Buna ziua, Savannah." "Buna ziua
Sunt. Rau. Am fost aranjarea picturi." "Ai de gând să mă prezint această femeie tânără
frumoasă, Jared, sau nu am de a face miscari propria mea?" "Savannah Morningstar,
Howard Beels." "Savannah Morningstar Acesta este un nume care ti se potriveste.." Om
mare, butoi pieptul de aproximativ cincizeci de tras o mana de marimea unui mic şuncă şi a
cuprins Savannah lui. Ochii Lui, un albastru set clipeală în buzunare şi faldurile de piele
încreţită, au fost aprinsă cu admiraţie de sex masculin. "Ai de lucru pentru această
shyster?" "Într-un fel de a spune." Savannah a recunoscut aspectul, stoarce. Ea a văzut şi a
simţit că de sute de ori înainte, şi după o anchetă rapidă a judecat Howard Beels ca
inofensive. Ea lasa zambetul ei cald, pentru că ea ştia că l-ar lua acasă cu el şi a oftat. "Voi
angaja această shyster, Howard?" El a dat un râs gut-zgomot. "Un om are nevoie de un
avocat inteligent în această lume veche murdar", ia spus Howard. "Jared aici a fost a mea
pentru, ceea ce este acum? Cinci ani?" "Doar despre," Jared murmură, intrigat de modul
uşor de manipulat Savannah, şi distraţi, unul dintre clientii sai de top. "Ce faci, Howard?"
"Oh, un pic de acest lucru, un pic de asta." El a avut încă de a da drumul din mana ei. Şi el
a făcut cu ochiul. "Sunt un pasionat Cum despre tine?". "Sunt un pasionat de mine", ia spus
Savannah, şi a făcut-l râdă din nou.
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"Savannah este un artist," Jared a pus inch "data viitoare când vin în, Howard, veţi vedea
munca ei pe pereţi." "Chiar aşa?" Ochii lui ascuţite în mai multe adrese IP pe pictura
rezemat de peretele din spatele ei. "Ca munca ta acolo?" "Da." El a lansat mâna să treacă
să-l. În ciuda dimensiunilor sale, el hunkered jos cu uşurinţă să o studieze. "E chiar
frumos", el a decis, place modul în care culorile curgea şi modul în care ea ar florile alese
pentru a picta părea aglomerate împreună, mai mult viu decât perfectă. "Cât de mult asa
ceva merge pentru?" Savannah mutat greutatea ei la un şold. "Oricât de mult cum cred că
pot obţine", a spus ea sec. Howard pălmuit genunchi, ca apreciere înainte de a indreptat.
"Îmi place fata asta, Jared am de gând să vă dau cartea mea de vizită, dragă.." El a ajuns în
buzunarul hainei lui şi a scos unul. "Tu-mi dai un telefon, auzi cred că am putea avea noi
înşine o negociere pe o imagine sau două.?" "Voi face că Howard." Ea a aruncat o privire

la cartea, dar a dat nici un indiciu în cadrul profesiei sale. "Voi fi sigur de a face acest
lucru." "Nu lasa nici o creasca iarba sub picioarele voastre, fie." El a dat-o un pupic ultima
înainte de a porni la Jared. "Voi aştepta aceste lucrări." Savannah zîmbi la spate sai care se
retrageau. "Destul de caracter", a murmurat ea. "Eşti sigur că-l manipulat," Jared a
observat. "Sunt folosite pentru caracterele de manipulare." Ea a ascuns cardul departe. "Am
terminat jos Dacă nu aş fi în drumul tău, aş putea termina aici.."
file: / / C: \ Documents and Settings \ Compaq_Owner \ My Documents \ My eBooks \
Nora Rober ... 11/8/2009
Pagina 173 din 222
"Sigur." Se aplecă împotriva uşă, privind-o ca ea a ridicat pictura spatele ei. "Un pic mai la
dreapta", a sugerat el. "Howard are un ochi pentru doamne." "Da, mi-am adunat că."
Satisfăcut, Savannah stabilit pictura în jos şi pregătit să ciocan în cuier. "Şi aş îndrăzni să
spun că a fost credincios faţă de soţia sa pentru ... oh, douăzeci şi cinci ani." "Douăzeci şi
şase de mai Trei copii., Patru nepoţi. El are un ochi pentru doamne," Jared repetate ", dar el
este unul dintre shrewdest oameni de afaceri ştiu imobiliară, cea mai mare parte cumpara
si. Vinde. Dezvolta.. Are o tânăr de hoteluri mici, şi cea mai mare parte de un restaurant de
cinci stele. " "Serios?" "Hmm ... E pe Arts Council, funcţionează cu Maryland Muzeul de
Vest." Ca şi cartea din buzunarul ei brusc a luat in greutate mai mult, Savannah bashed
aproape degetul mare. "Asta e interesant." Cu grijă, ea a stabilit ciocan. "Se pare ca am fost
in locul potrivit la momentul potrivit." "El n-ar fi spus să-l suni dacă el nu-l înseamnă că nu
sunt sigur cum un artist ar putea simţi despre având în munca ei în hoteluri şi restaurante şi
birouri de lege.." Ea a închis ochii o clipă. "M-aş simţi bine despre el." Ea a atîrna pictura,
se dădu înapoi să o studieze. "M-aş simţi foarte bine." "Nu temperament artistic?" "Nu am
fost niciodată în măsură să permite temperament artistic." "Şi dacă ai putea?"
file: / / C: \ Documents and Settings \ Compaq_Owner \ My Documents \ My eBooks \
Nora Rober ... 11/8/2009
Pagina 174 din 222
"M-aş simţi mai bine despre ea." Se întoarse apoi să studieze faţa lui. "De ce nu ar fi eu?"
"Cred că mă întreb de ce nu ai vrea sau cere mai multe." Ea nu a fost sigura ca a fost doar
de artă care el vorbea acum. Dar răspunsul a trebuit să rămân aceleaşi. "Pentru că eu sunt
fericit cu ceea ce am." Buzele lui curbate lent ca el a ajuns să atingă în faţa ei. "Eşti o
femeie complicată, Savannah, şi uimitor de simplu Este un amestec fascinant.. De ce nu team duce la masa de prânz?" "Asta-i o ofertă de frumos, dar vreau sa făcut această Dacă ai
de gând, am putea atârna bucăţi în birou în timp ce sunteţi afară.." "De ce nu stau, si putem
comanda la voi urmări vă atârna bucăţi în biroul meu.?" "Asta ar fi de lucru." Ea a ascuns
mîinile în buzunare agitat ei, apoi tras-le. "De fapt, există ceva ce aş vrea să vedeţi nu l-ai
alege,. Dar m-am gândit dacă ti-a placut, ţi-ar dori de la birou." Curios, el a privit nervii
jitter în ochii ei. "Să aruncăm o privire." "Bine." Ea a mers în jos pe hol pentru a în cazul în
care ea ar lăsat pictura, încă înfăşurat. "Dacă nu-ţi place, nu e mare lucru." Ea ridică din
umeri şi mutat pe lîngă el să o ducă în biroul său ea. "Oricum, e un cadou." Ea a stabilit pe

biroul lui, sa retras departe, blocată mîinile în buzunare ei din nou. "Fără taxe." "Un
cadou?" El mîngîie o mână peste umăr, ts el a mers la birou pentru foarfecele pentru a tăia
firului. Ideea de un cadou de la ea-l încântat. Dar când a pliat înapoi hârtia de protecţie şi a
văzut ea, zâmbet stins rapid. Şi
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Savannah inima lui sa scufundat. Pădurile au fost profunde şi groase, umplut cu mister şi
lumina lunii. Trunchiuri negru, noduros, burled, sa sculat în ramuri rasucite care a avut loc
lasă doar desfăşurat cu arc. Au existat indicii de culoare. Azalee sălbatice şi Dogwood
strălucea în lumină faptul că fantomatice. Sol stâncos a fost covor cu frunze care au căzut
înainte de toamnă, şi că înainte de toamna, un semn de reflux continuă şi fluxul vieţii. El a
putut vedea trio-ul de roci, unde de multe ori stătea, trunchi căzut în cazul în care a avut o
dată aşezat cu ea. Şi în depărtare, doar un indiciu printre umbrele, a fost o stralucire de
lumina care a semnalat casa lui. Pentru un moment, el nu era sigur că putea să vorbească.
"Când ai făcut asta?" "Tocmai am terminat de câteva zile în urmă." O greşeală, credea ea,
blestemul ea însăşi. Un sentimental, nebun greşeală. "Este doar ceva ce am lucrat pe în
timpul meu liber. Asa cum am spus, nu e mare lucru. Dacă nu vă place," Înainte de ea ar
putea termina, capul lui a venit, şi ochii lui, rotindu-se cu emoţie, îndeplinite ei. "Nu mă pot
gândi la nimic am fost vreodata dat fiind că ar putea să însemne mai mult Este modul in
care arata o noapte am făcut dragoste pentru prima oară.. Modul în care aceasta este privit
de nenumarate ori am fost acolo singur." Inima ei bîlbîi, apoi s-au majorat de a depune în
gât ei. "Am fost de gând să picteze este modul în care aceasta ar fi fost în toamnă, în timpul
luptei, dar am vrut să fac în felul acesta primul. Eu nu am fost sigur că te-ai .... Mă bucur că
îţi place." El a ajuns afară, scobită faţa ei în mâinile sale. "Te iubesc, Savannah." Buzele
curbate sub mângâierea blândă a lui, apoi s-au despărţit, încălzit, astfel cum a accentuat în
mod constant sarut. Degetele încurcat în părul ei, încă
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umede de ploaie. Excitare ei a fost lent şi dulce. "Eu ar trebui să stea pentru tine."
"Mmm ..." Destul de brusc, pe masura ce corpul ei presat său şi gura ei a început să se
mute, el a avut o idee mult mai bună. He ascuns un braţ în jurul valorii de ei să deţină
constant ei şi a ajuns la peste biroul său pentru a ridica telefonul. "Sissy De ce nu te duci la
masa de prânz acum? Da,? Ia timpul tau." Privirea Savannah a urmat mâna lui ca el a
înlocuit receptor. Atunci ochii ei sa mutat prietenos pentru a face faţă lui. "Dacă credeţi că
aveţi de gând să mă seduci aici, în biroul dumneavoastră, m-au rulant peste dvs. covor nou
de lux cu tine în timp ce secretara ta a ieşit la masa de prânz ..." Jared umblat peste, a închis
uşa. Blocat ea. Arcuit o spranceana. "Da?" Ea a aruncat-o înapoi de păr, un sold aplecat pe
birou. "Ai perfecta dreptate." He ridicat din umeri haina lui, atârnat-o pe cârlig strat de

alamă de către uşă. Cravata urmat. Păstrarea cu ochii pe ei, a trecut înapoi. Unul câte unul,
el a slăbit butoanele de camasa ei. "Hainele tale sunt umede." "Plouă." Foarte încet, foarte
deliberat, el decojite bumbac luminos departe. Ochii lui nu a lăsat ca ei a alunecat un deget
în conformitate cu cârlig faţă de sutien. Nu ei la stânga, când a simţit tolba rapidă de pielea
ei şi am auzit de captură puţin în respiraţie ei. "Vreau ca tu de fiecare dată când te văd, te
vreau atunci când nu te văd.." Cu o simplă mişcare de degetul mare şi arătător, el
unsnapped cârlig. "Te vreau chiar şi după ce te-am avut." Uşor a urmărit vîrful degetelor
peste curba de piept de ei. "Tu mă obseda, Savannah, modul în nimeni şi nimic nu are."
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Ea a ajuns pentru el, dar el clătină din cap şi a coborât braţele pentru a parti-o din nou. "Nu,
lasă-mă să-mi permiteţi.." Degetele mari periat peste sfarcurile ei, cu ochii rămas
concentrat pe fata ei. "Îmi pierd mintea mea când te-am atinge", murmură el. "De data asta
vreau sa ma uit la tine ta pierde." Degete, degetele, palmele, navigat peste ei. Rough, apoi
blând, tandru, apoi cerând, ca şi când el a fost refuzul de a permite orice regulă o stare de
spirit. Driven, ea trase la el, a încercat să-l mai aproape de remorcher. Dar de fiecare dată
ea a făcut, el sa oprit, a redus cu răbdare până când braţele ei a avut nici o alegere, ci pentru
a prinde marginea de birou şi lăsaţi-l au calea lui. Nimeni nu a făcut vreodată dragoste cu
ea ca aceasta, ca în cazul în care ea a fost esenţială, ca în cazul în care ea a fost tot acolo a
fost şi tot ce trebuia să fie. Deoarece dacă plăcerea ei au fost extrem de important. Senzaţii
indica filtrata de-a lungul pielea ei, urmarit de altii, şoaptă-moale, atunci mai mult ca sa
infiltrat prin viclenie carne în sânge şi oase. Ea arcuite spate pe o keening geamăt, când a
închis dinţii asupra ei, a împuşcat-o la un teren accidentat la granita dintre placere si durere.
"Ia-mă." Braţe biciuit în jurul valorii de el, corpul ei strecurat, pulsand. Dar el a luat
mâinile ei, blocat pentru a le lui ca el a sărutat-spre delir. Gura ei a fost o sărbătoare, plin
de aroma fierbinte şi o foame care potrivit propriilor sale. Dar de această dată el nu sa
mulţumit să se scufunde în ea, sau ei. El a folosit dinţii pentru a chinul, limba lui sa
tachineze, până la suflarea ei au venit în gasps lacrimare. "Lasă-mă să te ating", a cerut.
"Nu de data asta Nu încă.." A închis mîinile peste marginea de birou din nou, a avut loc în
timp ce-i acolo gura a concurat la gatul, jos
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gâtul ei, peste cele tensionat şi umeri frumos. "Am de gând să te ia, Savannah." He
diminuat înapoi, pentru că a vrut ca ea să vadă faţa lui, şi scopul de nezdruncinat acolo.
"Am de gând să luaţi centimetru cu centimetru fel nimeni nu are.." Pentru plăcerea ei, îşi
spuse. Dar el a cunoscut o parte din el a fost mândria lui. El dorea să-i arate că nici un om
înainte, şi nici un om nu după, ar putea face sa se simta ceea ce a putut. Deci, el a arătat,
călătorind ca un fulger în jos a trunchiului ei, carnea ei umed acum, nu de la ploaie, ci din

pasiune. Ea însăşi a dat pe la el, ca ea nu a făcut cu orice om. Renunţarea completă, ea
însăşi fixate pe birou şi să-l fac ravagii ei, corpul si mintea. El trase de pe pantofii ei. Ea
lasa capul cădea înapoi, să se geme de adânci ca la el a facilitat blugi ei scăzut pe solduri ei,
mangaiat dezvăluit că trupul cu buzele lui. Ea se cutremură, aproape suspină, cum mîinile
frământat şi gura închisă asupra ei, foc la foc. Ea creastă rapid şi dur. Terifiant. Minunat. El
nu sa oprit, şi ca placerea ei biciuit fără milă mai mare, ea se ruga el nu ar fi. Goala,
dezbrăcat de haine şi de toate mijloacele de apărare, a putut face nimic, dar experienta,
absorb şi să dea. El niciodată nu am cunoscut acest tip de dorinţă. Pentru a face şi de a lua,
ştiind că aşa cum a făcut el a fost o umplere cu plăcere de nedescris. Sânge înotau în capul
lui ca el a simţit-o încă de vârf din nou, a auzit că strigătul liniştit de captură în gât ei.
Muschi puternici în picioarele ei s-au tremurat. El a fugit limba lui peste ei, persistent peste
simbolul ea însăşi ar marca cu, înainte de a face drumul său, dinadins, cu lăcomie, până ce
organismul lung. Ochii ei au fost închise. El a folosit gura doar pentru a păstra ei echilibrat
şi
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gata pentru el, ca el dezbrăcat cămaşa. He toed de pe pantofii lui, biciuit pantalonii lui
deoparte. Şi ei au târât pe podea. Animale care au fost stimularea neîncetat interiorul lui au
apărut liber. El însuşi a condus în ei, fara minte, tremurând cu un fior întunecat atunci când
ea a strigat numele lui, şuierat cu plăcere fierbinte ca unghiile ei răzuite spatele lui. A fost
toate de căldură şi de viteză şi organismele cufunda, o bataie ritmica, tribal de carne
împotriva firii. Sânge ciocanul în cap, inima lui, coapsele lui, necontenit. Ea arcuite până la
el, strecurat, strecurat. Viziunea sa gri, lumea lui contractat. El sa golit pe sine în ei.
Savannah gândit, dacă ea într-adevăr a încercat, ea ar putea fi capabil sa se tarasca pentru a
în cazul în care hainele ei erau cu vârf. Şi ea va încerca, ea însăşi a declarat. În doar un
minut sau două. Chiar acum, a fost atât de minunat şi decadent să se întindă acolo pe
covorul antic în birou elegant, discret Jared cu trupul său grele pe ei. Ea a fost, ea a realizat,
cu minuţiozitate şi mintea-flagrant ne răpit. Fel de interesant ca a face dragoste cu el a fost
înainte, acest lucru a fost un alt nivel în întregime. Ea a sperat ca ar fi cu siguranţă să
depună eforturi pentru acum şi din nou în viitor. "Am să te ridici", a murmurat ea. "De ce?"
"Pentru a face anumite Eu nu sunt paralizat." "Te-am lovit?" Ea a ţinut ochii închişi, să
curba buzele ei. "Un alt câteva minute de faptul că, şi vei avea ma ucis." Efectuarea efort,
ea a găsit de energie la accident vascular cerebral o mână prin părul lui. "Multumesc."
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"Oricand". El a lăsat un oftat lung, din inimă, înainte de a apăsat un sarut la gatul.
"Desigur, eu nu ştiu cum am vreodată de gând să lucreze aici din nou." Gemand un pic, el a
iesit de pe ea. "Voi avea un client şedinţei în scaun în timp ce eu merg peste detaliile de

cazul său, şi voi primi un fulger de tine sprijinindu-gol împotriva birou." Ea a râs, apoi a
descoperit că într-adevăr avea să se târască. Picioarele ei niciodată nu s-ar putea sa suport
din nou. "El va primi suspicios atunci când vei ajunge un zîmbet stupid pe fata ta." "Şi
începe salivare." Uzat, Jared a ajuns pentru cămaşa. He unghi capul pentru a obţine o
bucatica din ei tatuaj. "Iadul de un mod de a lovi cu piciorul off schema de culori nou." "Nai lovi cu piciorul de pe cel vechi?" El a trebuit sa se concentreze asupra amintindu-şi cum
să butonul camasa lui, asa ca l-au luat un minut. Snort de râs a venit prima. "Vrei să spui
mine şi Barbara eu nu sunt sigur ca tot ei descheiat la două rânduri în blazer aici. Nu ea
stil.?" În lenjeria ei, Savannah sa întors spre el studiu. "Ai fost căsătorit cu ea, nu?" "Asta
este ceea ce a declarat în licenţă." "De ce?" "Trebuie să spun că este lege.". "De ce ai fost
casatorit cu ea?" "Am avut multe în comun m-am gândit.." El a ridicat din umeri. "Am
dorit atât pentru a ne stabili în profesiile noastre respective, ştia o mulţime de oameni
aceeaşi, a participat la o multime de aceleaşi funcţii." Ea-l deranjat încă cât de goală sună
atunci când a tras lucrurile
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în afară şi se uită la toate piesele. "Era o femeie sensibila, rezonabile şi sofisticat Asta e
ceea ce am vrut-sau. Crezut că am făcut-o. Un fel de contrast la imaginea înfierbântatnecazuri Aş sculptate pentru mine cand eram mai tanar." "Ai vrut demnitate." Inca stand pe
podea, Savannah nasturi ei cămaşă. "Asta-i suficient de precisă Părea important atunci.."
"Este, totusi, important Este întotdeauna este.." Deşi ea a dat seama că ar suna un pic stupid
în timp ce ea se trase în blugi ei, ea a spus oricum. "Intotdeauna mi-am dorit, nu prea în
sortare la două rânduri-costum de drum.. Nu e stilul meu. Numai în modul în care oamenii
se uita la tine, ceea ce se vedea atunci când o fac." Ea a tras pe un pantof. "De aceea îmi
place locuiesc aici, am putea începe proaspăt.." "Privim totul înapoi." Mergea pe la stratsuport pentru cravata. "Este in natura umana." "Nu." Ea a spus aproape cu înverşunare ca
ea trase pe pantof al doilea. "Nu mai este." El a dat întreaga atenţie de care leagă cravata.
"Nu e nimeni Dintre toate persoanele pe care le-aţi cunoscut, oamenii care te-am atins?" Ea
a început să răspundă uşor, dar apoi a lovit-o. El nu a vrut să spună oamenii. El a însemnat
bărbaţi. Şi-a amintit ceea ce el a spus ca el a făcut dragoste cu ea, a făcut-o putinei şi
tremura. Modul nimeni nu are. Şi astfel, credea ea, ranit, care a fost esenţa de ea. "Vrei să
spui iubiti." "Ai spus iubitorii de oameni i-am spus.."
file: / / C: \ Documents and Settings \ Compaq_Owner \ My Documents \ My eBooks \
Nora Rober ... 11/8/2009
Pagina 182 din 222
"Ştiu ce-ai spus, Jared Nu, nu e nimeni care a fost destul de important pentru să se uite
înapoi la.." Tatal lui Bryan. El aproape spus, aproape a cerut, dar blocat in gat. În mândria
lui. "Eşti furios", a declarat el, luând act de licărire în ochi ei. "Mi-a trecut doar mintea mea
că ceea ce sa întâmplat aici a fost un fel de demonstraţie A sortează piept-bate de sex

masculin de lucru, pentru a ilustra faptul că sunteţi mai bun decât oricine aş fi avut-o
înainte.." Acum, ochii lui proprii glinted. "Aceasta este o observaţie remarcabil de stupid."
"Nu-mi spune eu sunt prost." Ea a rupt afară, apoi a reusit sa se retraga sub control. Nu lasa
aceasta chestiune, ea însăşi amintit. Nu lăsaţi-l ustura. "Puteţi să vă relaxaţi, Jared, ai
dovedit a fi punctul dumneavoastră Tu esti un iubitor de extraordinar.. Dreapta peste partea
de sus." Ea agale pe la perie o mână peste falca lui tensionat. "M-am bucurat de fiecare
minut de ea, dar acum nu am timp să stea picturile tale.. Am luat nişte comisioane pentru a
rula înainte de a mă capul înapoi acasă." A pus mâna pe braţul ei. El a înţeles destul de bine
acum să ştie că aroganţa neglijentă a fost unul dintre ei modalităţi de acoperire a furiei.
"Cred că avem ceva să vorbim despre." "Va trebui să aştepte." Atingerea în spatele lui, ea
oglindită deschis de blocare. "Am mâncat până ceasul vostru masa de prânz, şi îmi
imaginez fi Sissy'll breezing înapoi în orice minut." Ea ia dat un sărut de lumină, lipsit de
griji înainte de agitare braţul ei liber. "Avem ceva să vorbim despre", a repetat. "Bine
Primeşti. Totul a lucrat în cap, şi vom vorbi despre asta in seara asta." Ştiind ea îl împingă,
ea curbate buzele într-un zâmbet obraznic. "Multumesc pentru demonstraţie, MacKade. A
fost memorabil."
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Ea nu ar fi primit două picioare dacă nu ar fi Sissy s-au grabit în de mai jos. "Hei,
Savannah,", a sunat vesel. "Modul în care aceasta vine în jos acolo, ai de gând să doriţi să
comerţul cu maşina într-o arcă pentru." "Atunci eu mă duc mai bine în mişcare", a spus
Savannah, şi a mers în jos pe scări fără să se uite înapoi.
Capitolul Unsprezece
El a cumpărat flori. Jared nu era sigur dacă el îşi cerea scuze sau pur şi simplu, el ar intrat
in obiceiul de a alege-le o dată sau de două ori pe săptămână, deoarece Savannah mereu
atât de surprins şi încântat când a intrat cu un buchet. El nu-i plăcea să cred că ambreiaj de
la sfârşitul lui-primăvară flori a fost o scuză, pentru că nu cred că el a fost complet gresit.
Punct de vedere tehnic, el nu a cerut, el ar sesizat doar o întrebare. Şi de ce naiba nu ar
trebui să ceară el? El a vrut să ştie mai multe despre ea, cine şi ce şi de ce de trecutul ei. Nu
doar piesele de ea lăsa să cadă din timp în timp, dar imaginea de ansamblu. Desigur,
calendarul său şi de livrare a fost slabă. El ar putea admite că. El ar putea chiar admite că
şi-a curmat la cumpătul că ea ar data vazut prin el atât de uşor. Dar linia de jos a fost, el
avea dreptul să ştie. Ei urmau să aibă o discuţie calmă, rezonabilă în ceea ce exact acest
lucru. Poate pentru că era atât de amorsate, astfel gata, el a constatat
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foc mic atunci când a condus la banda şi am văzut că maşina ei a fost plecat. Unde dracu a

fost ea? A fost după şase ani. Stătea cu maşina lui, se încruntă, cautati peste ţară. Ploaia a
părăsit flori se rostogolea pe malul vii şi umed. Azalee ea ar plantate a pierdut cea mai
mare parte flori, dar frunzele lor au fost un verde bogat şi lucios. Îşi amintea de prima zi el
ar văzut-o, săpat în pământ, cu ghivece de flori din jurul ei şi banca stancoasa, neglijate de
aşteptare. Ar făcut ceva aici, se gîndi. Aceste rădăcini ea ar vorbit despre erau încă de mică
adâncime, dar ea le-ar săpat inch El a avut nevoie să creadă că ea a făcut acest angajament,
şi a găsit confort în verde de iarba Ea a preferat să se cosi, în culori mixte de florile ea tins
religios, în pădure dincolo de faptul că ambele păreau să împărtăşiţi pe o astfel de nivel
profund, personal. El a văzut în picioare lui Bryan biciclete alături de pasarelă, un
portocaliu intens Frisbee, care a încheiat zbor în mijlocul gazon in panta, o roabă plină de
mulci parcate lângă verandă. Detalii, el a medita, mici detalii care au facut o casa. Şi este
lovit brusc şi cu tărie că a vrut, nevoie, să fie casa lui. Nu doar un loc unde a lăsat câteva
din lucrurile lui, astfel încât a fost convenabil să-şi petreacă noaptea. Acasă. El nu a vrut
Savannah să fie doar femeia pe care a iubit şi a făcut dragoste cu. El ar eşuat la căsătorie o
dată, şi a fost sigur, aşa de sigur, că el însuşi nu s-ar pune în poziţia în care el ar putea eşua
la ceva atât de personale şi publice din nou. Dacă nu el însuşi a spus că ar fi conţinut în
derivă de-a lungul in aceasta relatie? Dar el a fost situată la el aproape de la început, pentru
că el nu a fost de conţinut şi nu doriţi să vă deplasaţi. Aşa că înfingeau la ea,
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presaţi, subtil şi nu atât de subtil, pentru cei răspunsuri la care ea a fost, în cazul în care ea
ar fost. Timp ce o parte din el, partea care a fost mândria şi inima, a fost ranit de fiecare
data cand nu pur şi simplu voluntar răspunsurile. Dorea ca ea să încredere în el, de a
împărtăşi cu el în fiecare parte a ei care au fost, care a fost, care ar fi. Avea nevoie de ei să
meargă la el, atunci când ea a fost tulburat sau trist, sau atunci când ea a fost fericită. El a
vrut, Jared a realizat, desenaţi o respiraţie lentă, constantă. Dorea ca ea să se căsătorească
cu el, au copii cu el, să crească vechi cu el. A început la pasarelă, oprindu-se să pună mâna
pe biciclete Bryan lui. El a vrut băiat. Că, de asemenea, a fost proaspătă şi ştiri revelatoare.
El nu a vrut să fie fiul lui Bryan Savannah, dar fiul lor. Sprijinirea Bryan cu temele lui,
dezosare pe baseball, aplauze din tribune la un joc. Jared a dat seama că ar obisnuit cu
aceste lucruri, aştepta cu nerăbdare să le. Aşteaptă cu interes faptul că grin rapid, strigă
salut. Dar nu era de ajuns. Ea nu le face de familie. Dragoste ar fi. El ar fi crescut de a iubi
pe băiat într-un timp foarte scurt, fara sa stiti asta. Căsătoria ar fi. Nu doar contract legal,
Jared reflectat. Promisiune. El şi Barbara au rupt care promit, şi au procedat să priveze de
contract legal, fără tranteala cu un altul. Toate foarte curat, foarte ordonat, foarte civilizat.
Nu a fost faptul că nucleul de ea? Nu a fost nimic foarte civilizat cu privire la modul în care
a simţit despre Savannah sau Bryan. Se simţea de protecţie, proprietate, posesiv. Ei au fost
emoţiile dificile. Emoţii dezordonat. Minunat.
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Mai calm acum că el ar sortate prin intermediul problema, şi soluţia ei, a intrat în casă. Au
fost pantofi în cazul în care nu ar trebui să fie, cărţi şi jucării împrăştiate şi pahare în loc de
la locul lor. O pereche de cercei aruncate pe o masă, un traseu de noroi care nu au fost
destul de razuit pe saltea. A fost acasă. Dar de unde naiba au fost ele? El ar fi obisnuit sa le
găsi acolo. Bryan în curte, sau aplecandu-se asupra lui baseball-card de colectare în cameră
bis. Aparatul de radio ar fi trebuit să blaring, sau TV avansat, prea tare. Ea trebuie să fi fost
în bucătărie, sau în atelierul ei mai mica in spate, sau de a lua una din PNA pisica ei pe
canapea. El a mers în bucătărie, a pus flori în jos pe masă. Nota nr. Nici o explicaţie în
grabă mîzgălit însăilat la frigider. Încruntă, el a pus servieta lui lângă flori. Cel puţin ea ar
fi putut face a fost sa-l lasi o notă. Ei au fost de acord ar sa vorbeasca, nu au ei? El a avut
topuri pentru a vorbi despre, iar ea nu a fost chiar aici. Se uită în atelierul ei. Un pahar de
jumătate din udate-jos se afla pe masa de lucru limonadă în apropierea ei o schiţă
inteligent, viclean de o broasca de zbor. În alte circumstanţe, ar fi facut zâmbet. Starea de
spirit întunecare de minute, el a condus şi la etaj. Tragerea de pe cravata lui, el a intrat în
dormitorul ei. Dormitorul ei, credea el, sfârâit. Până la Dumnezeu, care a fost de gând să se
schimbe. He aruncat cravata pe pat, a urmat-o cu sacoului său. Ei urmau să aibă o discuţie
lungă, serios, el şi Savannah.
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Şi ea a fost de gând să asculte. A mormait la sine însuşi ca si-a schimbat în blugi şi
spânzurat costumul lui în dulap, pe fondul hainele ei. Dintii lui au fost stabilite. Unul dintre
primele lucruri pe care le au de gând să facă a fost adăuga un alt dulap. Un om merita sa
dulap propriu al naibii. De fapt, ei au fost de gând să adăugaţi pe un alt dormitor, destul de
mare una pentru lucrurile lui, precum şi de ei. Şi o altă baie, în timp ce acestea au fost la ea,
pentru că ei urmau să aibă mai mulţi copii. Şi un birou. Ea nu a fost singurul care avea
nevoie de spaţiu de lucru. Apoi a fost de gând să construiască Bryan o casa in copac. Copil
ar trebui să aibă o casa in copac. Ei au nevoie de o grădină vărsat pentru instrumente de ei,
si banda de lucru necesare. Ei bine, el ar vedea în aceste lucruri. El ar vedea pentru ei,
deoarece ... El a fost gând nebun, Jared admise, şi se aşeză pe marginea patului. El nu a
avut chiar ei au spus că au fost căsătoriţi, iar el deja a fost adăugarea pe la casa. Ce a fost a
devenit atat de lucrat până despre? De ce era atât de supărat cu ea, cu sine însuşi? Panică,
se întreba el. Linge puţin de frică. Vă faceţi griji că, atunci când el a menţionat căsătorie, ea
va râde şi spune-i că nu era genul de lucru pe care ei interesaţi. Tragerea mîinile prin părul
lui, el a crescut. Ea a fost de gând să trebuie să te interesat, el a decis. Şi rapid. El ar putea
avea calmat din nou, ar fi trecut în mod rezonabil la parter şi au început cina pentru trei
dintre ele. El ar fi putut face asta. Acesta a fost în mintea lui când a observat caseta de pe
dulapul ei. El a prins licărire de cataramele. Catarame mari, arătos. Rodeo. El
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a ridicat o şi a studiat cal şi călăreţ relief. Tatălui ei lucrurile. Ea a primit-ar activele tatălui
ei. Şi ea nu l-am spus. Nu era mult. Premiile Jim Morningstar a castigat de ani înainte, biţi
şi piese de un om care a călătorit în mod evident de lumină şi fără prea mult sentiment. Nu
a fost o cutie mai mare de lângă toaletă. Cizme vechi, uzat, o pălărie ponosită, câteva
articole de îmbrăcăminte care erau încă îndoite, ca în cazul în care ea nu sa atins de ei. El a
văzut scrisoarea de la colegul său din Oklahoma, capacul standard pentru dispensa de
efecte, lista detaliată, oferta de a asista dacă au existat întrebări. Jared este schimbat
deoparte. Şi a găsit fotografii. Cele mai multe au fost încreţite, ca în cazul în care ar fi
bagat neglijent în sertare, prost ambalat într-o mişcare. El a văzut Jim Morningstar pentru
prima dată. O fotografie impresionantă a unui om sincer, se confruntă cu greu şi a stabilit,
cu ochii redus cum şedea un cal într-un stand mare, înguste. Colorare întuneric, ridicat
pometii Savannah au moştenit. Dar nu era nimic altceva în acest chip dur, tare care a fost
trecut la ei, dacă nu a fost stabilit de care bărbie, el medita. Setul care a avertizat că, dacă
viaţa care vizează un pumn, aceasta l-ar întâlni pe drept. El a găsit un alt, slab încadrată, de
acelaşi om care statea langa un tanar Savannah. Buzele lui Jared curbate ca el a studiat. Ea
a fost poate treisprezece ani, paisprezece ani, se gîndi. Tall, corpul ei, ascunse in blugi si o
camasa carouri, deja curbare, părul plouă dintr-o palarie de cowboy. Sa uitat drept la
aparatul de fotografiat, buzele ei aluzie la zâmbet că femeia stiind de ea-ar fi mai tarziu in
viata. Ea stătea hip-shot, o aroganta anumite poziţia. Una dintre mâinile sale odihnit uşor
pe umărul tatălui ei. Jim Morningstar a avut braţele îndoite pe piept. El nu atinge de fata
lui.
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Nu a fost un alt Savannah, o Savannah încă tineri, călare pe un cal. A fost un clasic
prezintă, cal piele de căprioară de culoare creştere în sus, pilotul cu pălăria ei măturat de pe
capul ei şi înălţată într-o singură mână. Sa uitat, Jared gândit, ca şi cum ea ar îndrăzni
nimic. Au fost mai multe de Morningstar cu alţi bărbaţi-rînjind, bărbaţi leatherfaced în
pălării şi cizme si denim. Fundaluri de îngrădituri, grajduri, cai. Întotdeauna cai. A jucat
prin minte că s-ar putea clare spaţiu pentru un padoc, utilizează hambar la fermă şi a obţine
un cal sau două. Savannah, evident, le-a iubit, şi Bryan s-ar putea-Fiecare gand scurgeri din
capul lui ca el se uită la ultima fotografie. Da, ea ar fi fost de aproximativ şaisprezece ani,
deşi trupul ei a fost pe deplin unei femei, îmbrăcat într-un separeu T-shirt ascunse în blugi
strânse. Cu toate acestea, fata a avut o moliciune, o plenitudine uşoară, care a anunţat că
fata nu a avut destul de terminat a deveni o femeie încă. Ea a fost râs. Camera a avut o
îngheţată în acel moment full-gât. El ar fi putut auzi aproape de ea. Ea a fost înfăşurat în
jurul valorii de un om. Şi omul a fost înfăşurat în jurul ei. Braţele lor au fost încolăcite,
feţele lor s-au râs la aparatul de fotografiat. Pălăria om a fost împinsă înapoi pe capul lui,
dezvaluind bucle de păr blond Shaggy. El a fost tăbăcite, slabă, înalt. Ochii lui ar fi fost
albastru, verde sau poate. A fost greu de spus de la instantaneu. Dar ei au fost lumină,

colţurile încreţite, cu un zâmbet. Gura că a fost armat strâmb în acel zâmbet a fost trecut pe
Bryan. Aceasta a fost tatal lui Bryan. Jared simţit furia lui începe să puls. Acest lucru a fost
omul. Un om, el a repetat în cap, nu un băiat. Faţa a fost incontestabil frumos,
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chiar frapant, dar nu a aparţine unui adolescent. Acest om a sedus o fată de şaisprezece ani,
apoi a abandonat-o. Si nimic nu a fost făcut. Morningstar a păstrat fotografie. Pentru că,
Jared gandit cu un mârâit tightlipped, el ar cunoaşte. Si nimic nu a fost făcut. Savannah îl
privea de la uşă. Emoţiile ei a fost pe un roller coaster toată ziua. Aceasta arăta ca o
cufundare mai multe. Ea a vrut să-aş uita edginess, furie ea ar simţit atunci când ea a
părăsit biroul lui Jared. Ea a sperat să vină acasă, să-l găsesc aici şi împărtăşesc cu el
triumful ei mici in vanzarea de Howard Beels trei tablouri. Cu o posibilitate foarte buna de
mai mult. Ea şi Bryan au cackled despre asta tot drumul spre casa. Peste Howard el însuşi
şi modul în care el ar tivită şi hawed asupra a ceea ce ea considera un preţ extrem de umflat
cerut, si sa stabilit la o sumă care a fost considerabil mai mult decât ea ar anticipat. Ar chiar
oprit şi a cumpărat o sticlă de şampanie, astfel încât ea şi Jared putea sărbători. Aşa că ea ar
putea sărbători cu el de faptul că ei lung-îngropat dorinţa de pictura pentru o viaţă de
muncă a fost drumul spre suprafata. Dar ea ar putea vedea nu ar fi nici o sărbătoare acum.
Nu cu acea privire pe fata lui Jared ca el a studiat ceea ce tatăl ei a lăsat-o. Ea nu ştia unde
furia lui a venit de la. Dar ea a avut un sentiment ca o sa aflu. La naiba cu ea, credea ea, şi a
împins departe de glaf uşă. Să-l trece peste cu. "Nu prea a unui imobil, nu-i asa?" Ea a
aşteptat până când capul lui a venit,
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până la privirea sa mutat la ei. Furie în ele cedat aproape genunchii ei. "Imi imaginez cele
mai multe dintre clientii dvs. au un pic mai mult pentru a face faţă." El a ştiut cum să ia
lucrurile pas cu pas la un moment dat, să înceapă la un moment dat şi lucreze drumul său
spre inima. "Când te-ai transfer?" "O săptămână sau două în urmă." Ea a ridicat din umeri,
apoi se duse la fereastră să privească în jos. "Bry în jos în curte Am luat pisoii.. El este în
ceruri." Jared MacKade, de asemenea, stia cum sa stea pe un punct. "O săptămână sau două
nu l-ai menţionat.." "Ce-a fost să menţionezi? I-am luat la controlul şi a dat-o ca broker vă
recomandă nu am simtit ca se ocupă cu restul, asa ca am pus deoparte pana azi de
dimineata.. Cred că voi pune cataramele departe de Bryan-ar putea sa le doresc o zi.
clothes'll du-te la caritate,. cred. " "De ce nu mi-ai spus?" "De ce ar trebui să am?" Ea sa
întors, vag enervat, vag curios. "Nu este o afacere mare nr lung-a pierdut bilete de loterie
sau punga de praf de aur sunt doar câteva haine vechi,. Cizme mai mari, sau lucrări.." "Şi
fotografii." "Da, câteva. El nu a fost mare pe suveniruri Nu e una din el în jgheabul îmi
place.. El arată care a fost, întotdeauna pregăteşte pentru următoarea plimbare. Mi-am

imaginat Bryan-ar putea plăcea să aibă faptul că, de asemenea." "Şi aceasta?" Jared a avut
loc până instantaneu de Savannah şi cowboy cockily zîmbind. Ea a ridicat o spranceana,
dădu din cap. "Nu ştiu cum am ajuns în aceste blugi. Uite, am de gând să arunce unele
burgeri pe gratar." Atunci când Jared mutat în calea ei, ea a fost cu adevărat surprins. Ea
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înclinat capul ei, l-au studiat. Si am asteptat. "Aţi demonstrat ca acest lucru să Bryan?"
"Nu." "Intenţionaţi să?" "Nu, nu cred că îi pasă ce mama sa uitat ca la şaisprezece ani." "El
ar păsa ce tatăl său arăta." Ea ar putea simţi aproape de sânge ei lent, du-te lent. "El nu are
un tată." "La naiba, Savannah, ai de gând să-mi spui acest lucru nu este tatal lui Bryan?"
"Am de gând să vă spun că nu este tatăl lui Bryan Un tânăr de role în fân nu face un om un
tată.." "Nu felie cuvinte cu mine." "Este o distincţie foarte importantă în cartea mea,
MacKade avocat şi, deoarece aceasta pare a fi o cruce de examinare, voi face mai clare şi
uşor de.. Am avut sex cu barbatul din imagine esti exploataţie. Am ramas insarcinata
Sfârşitul poveştii.. " "Dracu este." Furios, el a pălmuit-o pe jos pe imagine dresser. "Tatăl
tău ştia că n-ar fi păstrat acest lucru,. Altfel." "Da, care au avut loc. Pentru mine când am
găsit-o." Şi rănit a venit cu ea, dar aceasta a fost uşoară şi uşor de expediat. "Şi ce dacă?"
"Deci, de ce nu a fost nimic făcut Acesta nu este un copil despre care vorbim.? El a trebuit
să fie de peste douăzeci şi unu." "Cred că a fost douăzeci şi patru Poate douăzeci şi cinci..
Este greu sa va amintiti."
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"Şi ai fost un minor El ar fi urmărit-după tatăl tău a rupt gâtul lui.." Savannah a luat o
respiratie adanca. "În primul rând, tatăl meu mă cunoştea El ştia că dacă aş fi culcat cu
cineva, a fost alegerea mea.. Am fost un minor, punct de vedere tehnic, dar am stiut exact
ceea ce făceam. Nu a fost o greşeală sau unui accident. Nu am fost forţată şi nu apreciez te
turnare vina.. " "Desigur, există vina," Jared a ripostat. "Acest fiu de căţea nu a avut dreptul
atinge o fată de vârsta ta, apoi decolarea atunci când nu au fost consecinţele." Ochii ei
aprins. "Bryan nu este o consecinţă." "Stii foarte bine ca nu e ceea ce am vrut să spun."
Trăgând ambele mâini prin păr, el paced departe. "Nu exista cale de întoarcere şi de
greşelile de redresare în acest moment vreau să ştiu ce intenţionezi să faci acum.."
"Intenţionez să gătesc hamburgeri Esti binevenit să rămână, sau sunteţi bineveniţi să
meargă.." "Nu luaţi această atitudine cu mine." "Este atitudinea am." Apoi a oftat. "Jared,
de ce eşti roadere lor la acest lucru m-am culcat cu un barbat acum zece ani.? L-am uitat
Mi-aţi uitat.." Pentru a ilustra, ea a luat fotografie şi a scăzut-l nepăsător în coşul de gunoi
de lângă toaletă. "Asta-i că." "Doar atat de simplu?" Acesta a fost faptul că, Jared realizat.
Exact că această ros la el. "El nu însemna nimic pentru tine?" "Asta-i drept." "Ai conceput
un copil cu el, Savannah Acest baiat care e jos în curte,. Joacă cu puii lui. Cum poti
concedia doar că?"
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Temperamentul dungi prin ea. "Te-ai prefera o altă poveste, nu doriţi, Jared O poveste de
diferite pe care le-ar putea trăi cu.? Unul despre săraci, fată nevinovată, neglijat în căutarea
pentru dragoste, sedus de un om mai în vârstă, trădat, abandonat." "Nu este faptul că ceea
ce sa întâmplat?" "Nu ştii cine am fost, ceea ce am fost, sau ceea ce am vrut Tu nu. Vrei să
ştii, nu chiar ca atunci când faci, atunci când îl auzi, se va lipi în guşă dumneavoastră.. Câte
bărbaţi a fost cu ea? Pot sa cred cand mi-a spus ca nu se vinde Chiar şi tatăl ei proprii nu au
ei in stand by,? astfel ca ceea ce nu-mi spui Acum, că mă uit înapoi?, îmi amintesc era gata
pentru a lovi foi cu mine de la get-du-te Ce fel de femeie au m-am încurcat cu? nu este
faptul că ceea ce te întrebi, Jared?. " "Ma intreb de ce există atât de multe lucruri pe care
nu-mi spui ce te shrug off zece ani de viaţă şi modul în care acestea vă afectat. Şi, da, ma
intreb ce fel de femeie esti.." Ea a aruncat capul pe spate. "Figura-l afară." Ea a început să
ia cu asalt afară, apoi a venit greu, tep-la-n picioare cu el. "A nu se lăsa din calea mea."
"Sunt in drumul tau, iar tu eşti în mină şi este lungă de timp din trecut pentru a soluţiona
această.. Spui că mă iubeşti, dar vă trageţi înapoi de fiecare dată când ating un nerv, de
fiecare dată când vreau o imagine clară a ceea ce a adus tu la acest punct în viaţa ta. " "Am
ma adus aici Asta e tot ce trebuie sa stii.." "Nu e tot ce trebuie sa stii ca nu poti construi un
viitor fără bazându-se pe trecut.." "Pot să am.. Dacă nu se poate, Jared, e problema ta. Stii
ce faci?" Ea a aruncat întrebarea la el. "Eşti cântă pe o fata intr-o fotografie. Esti insultat de
aceasta, ameninţate de ea."
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"Asta e ridicol." "Este Este bine pentru tine să fi fost căsătorit înainte, să fi avut alte femei
in viata ta.? Eu nu am intrebat cat de multe sau de cine sau de ce, am? E bine pentru tine să
fi fost sălbatice şi nechibzuit, de a avea agale în jurul valorii de oraş cu fraţii tăi, căutaţi
pentru probleme sau acest site este Asta e doar dandy. Băieţii vor fi băieţi.. Dar cu mine, e
diferit. Problema este, te-ai încurcat cu mine înainte de ai gândit prin. Acum vrei să
schimbe piesele în jurul valorii, a se vedea dacă poţi să mă face în mai multe din ceea ce
pare a fi potrivite pentru om eşti acum. " "Eşti pune cuvintele în gura mea Şi tu eşti rău.."
"Eu spun ca am dreptate Şi spun naiba cu tine., MacKade. Naiba cu tine. Vrei o victimă,
sau doriţi o floare, sau cineva care se uită doar dreptul la un colector de fonduri sau
eveniment profesional. Tu am ajuns la locul greşit eu nu citesc Kafka.. " "Ce naiba dulce
vorbeşti?" "Eu vorbesc despre realitate. Realitatea este, nu am nevoie de acest tip de durere
de la tine." Ochii i se îngustat. "Nu este vorba doar despre ceea ce aveţi nevoie Nu mai
este.. Aceasta este realitate, Savannah. Încă nu am să justifice care doresc să ştiu cum ai
putea arunci faptul că fotografia, sau respingerea lucrurile tatălui tău, şi nu spune chiar mi
le-aţi avut. I Nu trebuie să justifice care vă întreabă ce vrei de la tine, la mine la noi.. Sau

vă spun ce vreau, ceea ce mă aştept şi intenţionează să îl Asta este tot Totul sau. nimic.. "
"Down to ultimatumuri, suntem?" "Aşa se pare Gândeşte-te,." A sugerat el, şi Strode furios
afară.
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Aburire, ea a fost unde a fost. Ea a ascultat trantesti usa de mai jos. A fost nevoie de fiecare
gram de voinţă a trebuit să nu cursă la fereastră, să-l urmăriţi. Poate sa-l sun înapoi. Câteva
minute mai târziu, ea a auzit sunetul de maşina lui. Deci, asta a fost faptul că, Savannah
gând. Totul sau nimic. El a avut un nerv, cerând ea da toate, nimic nu se lăsa să cadă pe
spate. Nimic nu pentru a amortiza o scădere. Ea a fost acolo o dată, şi vânătăile au chinuito ani de zile. De Dumnezeu, ea nu a fost merge înapoi. Steadying se, a plecat la parter. Ea a
ignorat florile de pe masă, şampanie refrigerare în frigider. Poate ca ar bea-l însăşi mai
târziu, ea a meditat ca ea a luat niste hamburgeri. Poate că ar bea flacon întreg naibii de ea
însăşi şi de a lua un frumos carbogazoase noutate. Ar fi mai bine decât gândire, mai bine
decât rău. Mai bine chiar decât această mânie foc mic, care a fost inca fierbinte în sângele
ei. Dar când uşa trântit şi sa uitat în jurul valorii de ea însăşi ura pentru lovitură de
dezamăgire atunci când ea a dat seama că era fiul ei. "Este Jared suparata pe tine?" "De
ce?" "Aş putea spune." Neliniştit, Bryan se aşeză, sprijinit coatele pe masă. "El sa oprit să
se uite la pisoii si alte chestii, dar el nu era atent Şi el a spus că nu a putut sta.." "Cred că e
supărat pe mine." "Eşti supărat pe el, prea?" "Da." Chiftelele pălmuirea împreună a fost o
modalitate de a elibera o amendă putina violenta. "Destul de nebun." "Asta înseamnă că nu
eşti blocat pe el mai?"
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Sa uitat peste, şi temperamentul ei eliminate suficient ca ea ar putea vedea vă faceţi griji în
ochii lui Bryan. "Ce vrei sa ajungi, Bry?" Sa mutat umeri, lovit picioarele lui. "Ei bine, n-ai
mai fost blocat pe nimeni înainte de El este cea mai mare parte mereu aici, şi el va aduce
flori şi se blochează în jurul valorii de cu mine. Ai saruta fiecare alte si alte chestii.." "Asta
e adevărat." "Ei bine, Con şi m-am gândit poate ai fost mergi la a lua, cum ar fi, căsătorit."
O săgeată rapidă împuşcat direct în inima ei. "Oh". "M-am gândit că ar fi un fel de rece,
ştiţi, pentru că Jared e cool." Ea a pus deoparte chiftele. Pentru a se dea timp, ea a fugit de
apă, se spală mîinile şi le uscate bine. În tot acest timp, tot ce a putut gândi a fost, ceea ce a
făcut ea pentru băiatul ei mic? "Bry, ştiţi că oamenii saruta reciproc tot timpul, fără a se
căsători Eşti destul de inteligent să ştie că adulţii au relaţii, relaţiile apropiate, fara sa
căsătorit,. Fie." "Da, dar dacă sunt într-adevăr blocat pe fiecare parte, ele fac, nu?"
"Uneori". Ea a inconjurat si a tabelului pentru a pune o mînă pe umărul lui. "Dar nu este
întotdeauna suficient să iubeşti pe cineva." "Cum aşa?" "Pentru că ..." În cazul în care a fost
răspunsul? "Deoarece oamenii sunt complicate. Oricum, Jared e suparat pe mine, nu la tine.

Puteţi fi în continuare prieteni." "Cred". "Te-ai du-te mai bine afară şi asiguraţi-vă că aceste
pisoi tine departe de necazuri.
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Mă duc la foc pana grătar "." Bine. "El târât picioarele un pic ca el a inceput spre uşă", mam gândit dacă s-au căsătorit, el ar fi un fel de ... "." După a place ce? "a întrebat ea." după
cum a tatălui meu. "Bryan mutat umeri din nou, într-un gest atât de foarte mult ca propria
ei atunci când ea blocată rănit, un alt arbore de durere împuşcat prin ea." Tocmai am crezut
ar fi cool. "
Capitolul Doisprezece
Declaraţia lui meditativ Bryan au târât la mintea ei şi toate spiritele prin seara. Pentru a
face până la el pentru o dezamăgire ea a simţit că nu pot controla, ea a făcut masă casual în
sărbătoarea lor privată. Toate sifon el ar putea bea, franceză cartofi prajiti facut de la zero,
sălbatic, implicat şi planurile de ridicol privind modul în care acestea ar fi cheltuit averea
le-ar acumula din vanzarea picturile ei. Excursii la Disney World, nu au fost suficiente, au
decis. Acestea ar proprii Disney World. Numărul de locuri din chenarul de la jocuri cu
mingea? Pentru pikers. Ei ar cumpăra Orioles-şi Baltimore Bryan ar fi, bineînţeles, juca pe
scurt. Savannah ţinute la joc până când ea a fost suficient de sigur că amândoi au uitat că
ceea ce Bryan vrut a fost Jared. Apoi, ea a petrecut noaptea holbezi la tavan, gândirea de
toate
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modalităţi de minunat, hidos la plata MacKade Jared înapoi pentru a pune o adâncitură în
inima băiatului ei. Ei nu a fost tot aşa de important. Ea a ştiut cum să-l ciocan afară. De
timp şi de muncă şi acasă ea ar continua să facă ar ajuta toate. Ea nu a avut nevoie un om
pentru a face întregul ei. Nu am avut niciodată. Ea ar fi să-l văd că niciodată nu fiul ei a
simţit lipsa unui tată. Dar ea ar pedepsi Jared pentru ridicarea speranţele lui Bryan.
Ticalosul a făcut el însuşi o parte din viaţa lor. Flori, l naibii. Redarea de captură în curte,
ţinând Bryan pe la ferma, trezirea ei în pat mod nimeni, la naiba-l din nou, nimeni nu a avut
vreodată. Apoi, uita în jos la ei de la înălţime avocatului său măreţ lui. Întrebărilor morala
ei şi acţiunile ei şi motivele ei. A face sa se simta mai mult, apoi a face să se simtă mai
puţin, decât ea ar fost vreodată. Acest site întrebarea ei însăşi. El nu a fost de gând să scape
cu asta. Fără să-şi
dea seama, ea a trecut la centrul de pat, aşa că nu ar simt atat de gol. El nu a putut vierme
drumul său în viaţa lor, apoi începe a face cereri. Cine era ea, în cazul în care ea a fost, ce
vroia? Ea nu îi datorez nici un răspuns, şi ea a fost de gând să-l dovedească. El ar incalzite,
în felul său, toate dreapta, credea ea, încruntaţi la tavan. El ar face să se simtă nebune şi
necorespunzătoare şi, pentru prima dată în zece ani foarte lungi, vulnerabile. Acum, el a

crezut el ar putea vierme drumul din nou, deoarece ea nu a fost exact ceea ce el a preferat,
în a. .. Ea a batjocorit la cuvânt. Într-o soţie. Ea l-au urât pentru că, într-adevăr l-au urât
pentru efectuarea ei încep să se gândească, începe să spere şi să plan de chiar de-a lungul
acestor linii, fără a ei, chiar a fi conştienţi de ea. Până la Bryan adus vorba, ea nu a dat
seama ca a fost visa, doar un pic, despre happy-ce-după.
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Ca şi basme ea ilustrate, cu voievozii lor puternic si pasionat. A fost jenant. A fost umilitor.
O femeie ca ea, o femeie care a reusit prin vointa sa si nisip pentru a ridica din umeri în
largul viaţă vânătăi inmanat, care urmează să fie introdusă această mică de un bărbat. Ar
supravieţuit singur. Ar plecat foame, a lucrat până când ea a fost ameţit de oboseală, a luat
de locuri de muncă care fragmentat la mandria ei. Ea fusese avansat de către tatăl ei atunci
când ea avea nevoie de el cel mai mult. Şi nici unul dintre care, nici unul dintre
experienţele dureroase sau dificile din viaţa ei, au lăsat-o vreodată cât mai scăzut, deoarece
aceasta. Şi nici unul de aceasta, ea a făcut unele, le-a adus vreodată tristete Bryan o clipă
lui. Ea a luat o respiratie adanca, apoi altul. Ea ar arăta MacKade Jared exact ce fel de
femeie a fost. Genul de femeie care nu au nevoie de el. Jared a decis clocit pe prispa din
fata cu o bere într-o sambata dupa-amiaza nu a fost un astfel de lucru rau. El a fost aproape
de ea se bucură. A fost o zi frumoasă, şi el a fost placut obositi de la munca de dimineaţă.
Fraţii lui erau cu el, şi a fost un sentiment bun, sa ai toate acestea acolo. Doar o oră de
întâlnire, el medita, la domiciliu. Uitam de iarba să crească şi câini rasa peste ea. Poate,
doar poate, într-o vreme, el ar plimbare pe mai mult de la cabină. Sa gandit ca ar acorda
timp suficient pentru a tocană ei, să mă calmez şi să vedem un motiv. El ar dat el însuşi
timp suficient de aproape, precum şi. El a fost aproape gata, dar nu chiar aproape gata, să
admită el a fost oarecum
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dure. Poate doar cea mai mică pic nerezonabil. Cu toate acestea, ea ar fi ridicol. Acuzândul de a fi ameninţate de o fotografie, de care doresc un alt fel de femeie. De a nu fi mulţumit
cu ei, deoarece ea nu a citit Kafka. Dumnezeu a ştiut că în cazul în care ea ar veni cu asta.
El nu a aprecia comparaţia din viaţa ei cu lui, nici. L-au facut suna ca un sexist ingust la
minte. Pe care el cu siguranţă nu a fost. A fost diferit, asta a fost tot. "Vorbind cu el însuşi,"
Devin comentat ca el diminuate ca o bucată de lemn. "A fost o face, deoarece el a ajuns aici
ieri." Shane căscă şi picioarele din spate în scaun. "Mă întrebaţi, Savannah dat fundul lui
afară." Faptul că, şi lui Rafe râzi sforăitor, agatat atentia lui Jared. "Ea nu am plecat pentru
a face un punct.." "Da." Rafe făcut cu ochiul la Devin. "Ceea ce punct a fost asta?" Ochi
îngustat, Jared vârf spate berea lui. "Asta ea ar începe mai bine vedem lucrurile aşa cum
sunt." Această declaraţie a fost intampinat de hoots. "Calea Sa," a subliniat Rafe. "Ea

trebuie să fie întotdeauna drumul său sau nici un fel." "Bull." Unoffended, Jared trecut
gleznele lui. "Pur si simplu trebuie sa fie calea cea dreaptă." De la biban sale pe treapta de
sus, Devin schimbat, se lăsă pe spate sa împotriva post. "Deci, ce a fost ea fac gresit?" "Ea
deţine înapoi. Am primit un telefon de la Howard Beels această dimineaţă,
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mulţumindu-mi pentru introducerea ei. Se pare că ea sa dus acolo ieri si-a cumparat trei
dintre picturile ei. "Doar gândire a acesteia l-au fierbe din nou." Are ea-mi spui? Nr Ce fel
de relatie este asta? Eu nu primesc nimic din ea, fără o întrebare directă, şi apoi ea răspunde
doar jumatate din timp. "Amuzat, Shane întinse braţele." Si tocmai am pariu ai fost plin de
întrebări, de asemenea. Ce sa întâmplat apoi? Ce ai făcut? Ce lanţ de evenimente a dus la
asta? Şi unde ai fost în noaptea în cauză "pumn Jared ar fi fost mai puternică dacă nu ar fi
fost Shane lungimea unui braţ plin de departe."? Eu nu o interoga. Eu întreb. Vreau să ştiu
despre ea. Un om are dreptul de a cunoaşte pe femeia pe care va să se căsătorească cu
"Rafe sufocat pe o înghiţitură de bere.". Când sa întâmplat asta? "" Ştiam eu. "Cu un oftat
greu, Shane oglindită partea de sus a cooler si a luat o bere pentru el. "Tocmai am ştiut."
Ochii Bland, Devin studiat Jared. "Ai cerut Savannah să mă căsătoresc cu tine?" "Nu. Nu
am avea o şansă să-i spună-"" Spune-i. "Acum Devin zambit." Tipice. "" Ai putea incerca
sa vezi partea mea de el, "Jared mormăit." Am realizat că e ceea ce vreau. M-am gandit la
asta, trecand peste asta, şi apoi văd ea ajuns la efectele de la tatăl ei. Ea nu a avut mi-a spus
că venise. Nu a fost o fotografie a ei cu tatăl lui Bryan "" Hmm ... "în comentariu Rafe a
mers pentru toate acestea." Când am întrebat-o despre aceasta, ea a luat defensivă. "."
Martor ostil, "Shane murmură, şi a obţinut o orbire .
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"Ea a aruncat afară," Jared a continuat. "Ca a insemnat nimic." "Poate că e doar ceea ce a
insemnat," Devin pus inch "Uite, bastard prins-o insarcinata, apoi a abandonat-o tatal ei
lovituri de afară.. E şaisprezece ani, pentru numele lui Dumnezeu. Înseamnă ceva. Dar ea
nu va ieşi cu ea Ea nu imi vor spune ceea ce face este să începem.. acuzându-mă de lucruri
stupid. Apoi, spune ea, ia acest lucru,. ea spune că M-am gandit a fost bine pentru mine să
semene ovăz sălbatic sau orice altceva, pentru a obţine în probleme şi lovi cu piciorul unele
fund Dar mă aştept ca ea să fie neatinse sau o victimă, sau cuvinte în acest sens. E o
insultă.. " Rafe considerat buza de sticle de bere lui. "Este adevărat." "Dracu este." "Ne
pare rau, frate. Tu treci bar, cumpără-ţi un avocat tânăr costume-" "Vrei să rupă nasul din
nou?" "Într-un minut Oricum,. După un timp te decizi că e timpul să se căsătorească, aşa că
alege o regină de gheaţă, una cu nici un bagaj, nici un secret, fără defecte vizibile Ştii de
ce?". Temper percolarea, Jared-l cu ochii. "De ce nu mi-ai spus?" "Deoarece imaginea a
lucrat pentru tine. Nu-ai luat mult timp pentru a realiza femeia nu, pentru ca esti destul de

ascuţite cele mai multe ori. Acum, Savannah, există o femeie cu bagaj, unele secrete,
câteva defecte Imaginea este. un pic cam greu pentru a Tuck intr-o cutie, dar femeia de
lucrări. " El a vrut să argumenteze, să discute, să se rupă în bucăţi ipoteza. Şi a descoperit
el nu a putut. Deci, a jurat în schimb. "Kafka", murmură el ca o lumină rasarit. "Barbara
citeşte Kafka." "Nu mă surprinde", a spus Rafe vesel.
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Incercand totul dintr-un unghi nou, Jared a luat un trabuc. "Argumentul este încă valabilă,
că, dacă doi oameni vor să construiască un viitor împreună, ei trebuie să aibă încredere
fiecare suficient de alta pentru a partaja trecut vreau băiatul, de asemenea.", A spus el, suflă
un flux de fum. "Ai de gând să lase o fotografie te opresti?" Devin a cerut linişte. "Nu eu
nu am de gând să lase nimic să mă oprească." "Două jos," Shane plâns. "Ştii, femeile incep
sa ideile atunci când fraţii tăi se căsătorească." "Live cu ea", ia spus Jared. Toate acestea se
uită peste la sunetul de o maşină vine pe banda, rapid. Deci, ea ar veni în fire, el a decis,
mândru de faptul că el ar a dat-o noapte să se gândească peste. Acum, ea a fost aici, îmi
pare rău că a pierdut-ar temperamentul ei, el a imaginat. Gata să se aşeze şi să discute pe
toate în mod rezonabil. El a crescut, sa mutat peste să se sprijine pe postul opus Devin. Ar
fi destul de mare pentru a-mi cer scuze, de asemenea, el a crezut. Şi să se explice mai
coerent. El era sigur că de ani de acum le-ar râde în mizeria prostesc întreg. El a ridicat
trabucul la gură, gata să-i bun venit, atunci când ea a ţipat să se oprească la sfârşitul benzii.
Femeia care se desfasurata de la masina nu arata conciliant. Sa uitat sălbatice, stralucitoare
si uimitoare. "Oh-oh", a fost tot Shane spus, dar el dădea ochii veseli la Rafe. Ea nu a
vorbit, dar stătea cu mîinile în şolduri, scanare patru bărbaţi. O audienţă, credea ea. Chiar
mai bine. Nu au toate arata
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elegant şi mulţumiţi de ei înşişi numai pentru a fi bărbaţi? Ea swaggered în jurul valorii de
la trunchi, deblocat ea. Caseta a venit primul. Câini sărit şi ei în cerc în jurul valorii de salut
incantati ca ea se efectuează pe partea laterală a maşinii. Cu un zambet larg ea răsturnat.
Mai multe articole de imbracaminte au scazut out. Costume, cravate, cămăşi, şosete. Inca
zambind, ea a dat grămadă o serie de lovituri bune solide să se răspândească lucrurile.
Încântat, câinii călcat în picioare peste haine, sniffing si latra. Fred s-au dovedit
recunoaşterea lui de parfumul lui Iared de ridicare piciorul. Pe prispă, patru bărbaţi privit în
tăcere, cu diverse grade de emoţie. Ah, cravata favorit Jared a fost agatat pe jos, ea a
descoperit. Ochii pe sale, ea la sol călcâiul ei în ea. Rafe zambit ca un nebun. Shane să râdă
desfăşoară una burta plină. Devin privit cu admiraţie ocupat. Jared doar privit. Ea nu a fost
terminat. Nu de către un şut lung. Înapoi la trunchiul ea a scos o carte legat în piele adresa
el ar lăsat pe noptieră. Ei zâmbet rece, ea a avut loc deschideţi-l ca în cazul în care pentru a

demonstra. Rupt apoi paginile de afară şi-i lasa sa flutter pe grămada de acum murdar, cu
părul de câine haine. Ea a scos pantofii lui. Piele bine italiana primul. Care le deţine în jos
pentru Ethel să adulmece, Savannah lăsaţi primul acoperi, apoi al doilea, şi câinii au dat
goana recunoscător. Pantofi de tenis a fost următoarea. Două perechi, dintre care una, ea a
fost încântată să se constate, a fost doar doua saptamani. Ea a sperat câini le mestecate în
bucăţi.
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Nu a fost ras de viteze pentru a face faţă. Ea a ascuţit o piesă aici, o piesă acolo, intocmire
caz, până Shane pur şi simplu laminate din scaun pe punte a pridvorului, neajutorat cu
râsete. Dar ea ar salvat lovitura de graţie. Vin. Nu a fost doar un flacon deschis, dar ea ar
aruncat faptul că înainte de a plecat. Ea a uncorked toate cele trei, toate de colectie fin,
scump franceză. Chin în sus, ochii provocator, ea a mers înapoi la ceea ce a mai ramas din
hainele lui. Ea a înclinat capul primul ei, în chip întunecos mulţumit atunci când ochii lui sa
dus la fante verde. Cu pricepere o chelneriţă veteran, a Savannah le turnat, toate dintr-o
dată peste costumul lui cel mai bun. Adoptat, ea lasa sticlele cad cu un clinchet pe iarba. Cu
toate acestea fără a fi rostit un cuvânt, ea a plimbat înapoi la maşină, a alunecat la volan.
Cu un zâmbet final, o salute arogant, ea a susţinut, în jurul valorii de basculate şi a condus
în jos banda. Altele decât râsul lui Shane neajutorat, nu a fost un sunet până la Devin
eliminat în cele din urmă gâtul. A studiat mizeria de pe gazon cu atenţie, chiar şi mîngîie
capul lui Fred atunci cand cainele devotament ia adus unul dintre pantofi schilodit lui
Jared. "Ei bine", a declarat el la lungime. "As spune ca a facut punctul ei, de asemenea." "E
o femeie infricosatoare," Shane a reuşit, colectoare ochii de streaming. "Cred că sunt
îndrăgostit de ea." Pentru că el ştia ce înseamnă să fii la mila propriei sale inimi, Rafe a
crescut şi a pălmuit o mână pe umărul lui Jared. "Ştii, Jare, ai două opţiuni." El a fost tot,
dar tremura de furie. "Care sunt?" "Fugi ca dracu ', sau du-te ia-o. Ştiu care dintre aş alege."
Jared nu a făcut nimic pentru câteva ore. El însuşi ştia bine
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suficientă pentru a înţelege că temperamentul său ar putea fi periculoase. El a lucrat off
unele abur, şi a lucrat o sudoare într-un hambar înainte de spălare. Când în cele din urmă el
a condus afară, mânia lui era încă acolo, dar legaţi inch Ea a dat seama că a fost el de
dumping, credea el, ca ea ar fac obiectul unui dumping lucrurile lui. Dar ea a fost de gând
să figura din nou. "Hei, Jare." Din curte partea unde a fost joaca remorcher de război, cu
peste un câinii de pantofi lui Iared, Shane a trimis un ţipăt. "Spune-i Savannah ne-am
bucurat cu adevărat spectacol, bine?" "Adu-mi aminte să lovi cu piciorul fundul mai
târziu." Ea-aş umilit, el exasperaţi. În faţa fraţilor săi. Cautare de control, el blocată mîinile
în buzunare şi a virat spre pădure. Să nu mai menţionăm faptul că ea ar distrus o buna parte

din garderoba lui. Crezut că ea a fost al naibii de inteligent, el era sigur. El a imaginat ea ar
şedea jumătate de noapte de planificare totul afară. Dacă el nu ar fi fost greul aceasta, el ar
fi admirat-o fineţe. Nervoase mare de ea. Dar el a fost cel care a luat greul de ea. Padurile
închis în jurul valorii de el, dar el nu sa confruntat cu sensul obişnuit de pace şi de
companie. Mintea lui a fost pe de cealaltă parte a ei, pe Savannah. Şi, gîndi el cu poftă, pe
răzbune. Să vedem cum ea a placut cand a intrat in dulapul ei şi-El însuşi sa oprit, a luat un
alt respirati profund. Uite ce femeia la adus la. El a fost de fapt, luând în considerare
vandalizarea ei lucrurile într-un fel de one-upmanship juvenile. Nu a fost sa se intample. El
va câştiga răzbunare prin care arată că ei,
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în ciuda comportamentul ei scandalos, el a fost un om rezonabil. Pentru a face sigur că ar
fi, Jared călăuzit pe calea şi se aşeză pe pietre. El nu a putut simţi le-fantome care acest loc
bântuit cu durerile lor, şi de speranţe şi temeri. Poate, se gîndi el, pentru că pentru prima
dată într-o lungă perioadă de timp el a fost chinuit de prea multe din proprie. El ar cunoscut
pierderi. Pierderea discordant, devastatoare ale părinţilor lui. El ar trăit cu faptul că, pentru
că el nu avea de ales, şi pentru că, credea el, au existat atât de multe bune, amintiri solid,
important să se facă pe pentru confort. Şi, desigur, el avusese întotdeauna fraţii săi. El ar
cunoscut necaz. El a fost lovit cu ea atunci când a recunoscut în cele din urmă căsătoria lui
a fost o greşeală. Nu este un dezastru. Intr-un fel care ar fi fost mai bine, mai palid, decât o
greşeală simplă, uşor de care se poate rectifica. Hope, desigur. Viaţa lui a fost plin de ea,
un cadou de la părinţii săi, de la rădăcinile sale. Oriunde exista speranţa acolo a fost frica,
preţul care trebuie plătit pentru dulceata. El ar cunoscut de toti cei emoţiile, le-a folosit sau
să le depăşim. Dar până la Savannah, el niciodată nu am cunoscut nimic atât de clare, astfel
încât vitală. Deci, înfricoşătoare. Vântul sa schimbat în timp ce stătea acolo, luă, în cazul în
care aceasta a fost înainte de calm. Se flutura copaci, şopti prin frunzele care lumina
soarelui filtrate. Şi refrigerate. Au venit aici. Stătea foarte încă aşa cum a crezut de ea. Cei
doi băieţi, purtând culori diferite, au venit aici. Fiecare dintre ei a vrut doar pentru a găsi
din nou acasă. Pentru a scapa de nebunia în recunoscute. Familiar. Pentru a găsi sensul a
toate din nou, în sensul acesta.
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continuitatea de familie, de oameni care au cunoscut şi iubit-le. Le-au acceptat. Poate că,
într-un fel ciudat, care a fost ceea ce au luptat pentru ar. Pentru acasă. Ce idiot el a fost,
Jared realizat, şi închise ochii ca vântul scobit în sus frunze moarte şi le răsucit în jurul lui.
Cei doi băieţi nu a avut o şansă odată ce au ales calea lor. Dar el a avut o şansă. Aceeaşi
soartă a avut ca aceste sortit doi soldaţi atât de mult timp în urmă a pus Savannah şi Bryan
chiar în faţa lui. În loc de a accepta, el ar semnul întrebării. În loc de bucurie, el ar pusă la

îndoială. Pentru că ceea ce-l sperie cel mai mult era această dragoste orbitoare. O dragoste
care a cerut el a proteja, de a apăra, comoara. Şi el nu putea proteja fata ea a fost, că fata
apere împotriva loviturilor crude şi necugetat de viaţă, atunci când nimeni altcineva nu ar fi
de ajutor. Ar trebuit să-l faţă singur, fără el. Şi, dacă este necesar, ea încă poate. Acest
sentiment l-au lăsat impotent, şi a ars mândria lui. Deci, el a fost un idiot. Dar ea nu a fost
de gând să scape de el pur. El a auzit un fosnet, şi când a deschis ochii, el nu ar fi fost
surprins să vadă un tânăr soldat al Confederatiei, baionetă gata, se tem de stralucitoare ca
soarele în ochii lui, pas pe calea. În schimb, el a văzut Bryan, cu capul in jos, picioarele
scuffling frunze. El ar fi râs de imaginaţia lui hiperactivă în cazul în care băiatului prezintă
nu a fost unul din dejecţii astfel de abject. "Hei, Ace, cum merge?" Bryan capul lui a venit.
Zâmbet, un pic mai prudentă decât Jared a fost
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utilizate pentru a, fluturau în jurul valorii de gura lui. "Bună Doar la plimbare.. Mama lui
într-o stare de spirit." "Ştiu." Într-o invitaţie nerostită, Jared bătut piatra alături de el. "E
destul de aburit la mine." "Ea a spus ca ai fost aburit la ea, de asemenea." "Cred ca am
fost." Instinctiv Jared drapata un braţ peste umerii lui Bryan atunci când băiatul aşezat
alături de el. "Sunt peste el Şanse.." "Ea nu este." Gata pentru lipirea de sex masculin,
Bryan laminate ochii. "Mi-a dat afară." "Nu, glumesc eu?". Ideea care a avut Bryan
chicotind. El nu cred că mama lui le-a spus Jared să meargă juca afară, pentru numele lui
Dumnezeu. "Putem merge direct la ferma, pînă cînd se răceşte." "Am putea", a spus Jared
consideringly. "Sau am putea merge pe mai mult şi să încerce să netede lucruri." "Tu poţi?"
Jared a privit în jos, şi pentru prima dată a văzut vă faceţi griji în ochii băiatului. "Ea nu e
chiar suparata pe tine, Bry Ea e supărată pe mine.." "Da, ştiu că puteţi face ei nu suparata
pe tine mai?." "Sper că aşa Când o bifeze,. Ea nu rămâne aşa mult?" "Nu. Ea nu se poate,
pentru ca ..." Nu a fost nici o cale pentru ao explica. "Ea pur şi simplu nu se poate Dar ea
niciodată să stea în jurul valorii de un tip ca tine,. Aşa că poate ea poate sta suparat pe
tine." "Ea nu e ..." El însuşi sa oprit. Acesta a fost greşit să ceară copilului. "Poate ar trebui
să-mi dai nişte indicii."
file: / / C: \ Documents and Settings \ Compaq_Owner \ My Documents \ My eBooks \
Nora Rober ... 11/8/2009
Pagina 211 din 222
"Ei bine." Bryan pursed buzele lui ca a crezut despre el. "Ea a sapa intr-adevar florile i-ai
aduce Nimeni nu a făcut ca, înainte, cu excepţia dată am adus nişte cei mici, de ziua ei.. Ea
a luat toate siropoase despre asta." "Nimeni nu a adus niciodată flori ei," Jared murmură. El
nu a fost doar un idiot. El a fost un idiot campion. "Nuh-uh," Bryan a continuat, încălzirea.
"Nimeni nu ne-au scos la jocuri cu mingea sau pentru pizza, şi îi place că, de asemenea."
De data aceasta el ar putea cere, pentru că a fost pentru băiat. "Nimeni nu te-au dus la
jocuri cu mingea sau pentru pizza?" "Nah Vreau să spun., Mama şi cu mine a mers, sigur,
dar nu cu un tip care a constituit-o ca si alte chestii." Bryan a fost gândindu-mă că peste,

cat de mult ia placut, atunci când a lovit inspiraţie. "Oh, da Şi când ai de gând să o scoate,
ca la o data, ea cântă la dus.. A iesit la date înainte şi toate, dar ea niciodată nu a cântat
atunci când ea se pregatea. Deci, poate ar trebui să ia-o la o data Fetelor le place chestia
asta.. " Jared stabilit acolo urmau să fie o mulţime de jocuri cu mingea, o mulţime de pizza,
o mulţime de date şi o mulţime de flori, în viitor, Savannah şi Bryan lui. "Da, ei nu." "Ai
orice vorbele de dragoste?" "Scuzaţi-mă?" "Ca şi în filme", a explicat Bryan. "Tu ştii cum
femeia devine tot-moon, ochi atunci când tipul spune vorbele de dragoste Doar tipul are să
fie un fel de lună-ochi, de asemenea, pentru a face să funcţioneze.. Ea ar putea plăcea asta."
"Ea s-ar putea." Bryan oftă la gândul. "Este, probabil, jenant."
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"Nu şi dacă le spun Iată. Lucru, Bryan." Jared scooted departe suficienta pentru că el ar
putea confrunta cu băiatul pe deplin. "M-am gândit că ar trebui să ruleze acest lucru prin
tine, deoarece ai fost bărbatul din casă atât de mult timp eu sunt în dragoste cu mama ta.."
Aşa cum sa apucat de stomac şi jittered, Bryan coborât privirea lui. "Am facut un fel de
seama ai fost blocat pe ea." "Nu, eu sunt în dragoste cu ea Luna-ochi.. Voi să-i ceară să se
căsătorească cu mine." Privirea lui Bryan bătut back-up, iar de data aceasta a avut loc de
echilibru şi de căutare. "Pentru reală?" "Pentru foarte real. Cum se poate acoperi cu tine?"
El nu era pregătit să se angajeze. Deşi îi plăcea greutatea puternică a braţului pe umerii lui,
stomacul său era încă jumping. "Vrei, cum ar fi, vii cu noi?" "Nu ca as trai cu tine,. Si vei
trăi cu mine. Dar există o captură." Aceasta a fost ceea ce el a fost frică de. El însuşi fixate,
păstrate la nivel ochii. "Da, ce?" "Am de gând să vă rog să luaţi numele meu, Bryan şi să
mă ia pe, cum şi Tatăl vostru nu vreau doar mama ta., Te vezi.. Vreau atât de tine, deci
ambele trebuie să-mi doresc . " Nu a fost o presiune ciudat pe piept, ca şi cum cineva
tocmai se aşezase pe el. "Vrei să fii tatăl meu?" "Da, foarte mult stiu. Ai ajuns de-a lungul
bine fără o până în prezent, şi poate am nevoie de tine mai mult decât ai nevoie de mine,
dar cred că aş fi bun la asta."
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Ochii lui Bryan bulbucat. "Trebuie să fii tatăl meu?" "Eu nu", murmură Jared, a dat seama
că ar vorbite rar cuvinte adevărat. "Am într-adevăr." "Aş fi Bryan MacKade?" "Asta e
treaba." În timp ce a ezitat, universul lui Jared pur şi simplu sa oprit. În cazul în care băiatul
l-au respins, el ştia, ar fi tăiat direct în inima lui. Bryan dar nu stiu sigur cum lucrurile s-au
făcut între bărbaţi. El a ştiut ce să facă atunci când mama lui ia oferit ceva minunat, ceva ce
cu greu ar îndrăznit să viseze, dar ar fi dorit de greu, foarte greu, pe timp de noapte. Deci,
în cele din urmă, care a fost ceea ce a făcut. Jared găsit braţele pline de băiat. Respiraţie
Jared a fost fluierat în exploataţie în relief aproape dureroasă. Au un trabuc, gîndi el
giddily, le-aţi luat-vă un fiu. "Acest lucru este atât de rece", a spus Bryan, vocea înăbuşită

pe pieptul lui Jared. "Am crezut că poate nu ai vrut copilul altcuiva." Uşor, pentru că el
brusc simţit foarte blând, Jared scobită bărbia băiatului şi a ridicat-o. "Tu nu va fi altcuiva
Ne-ar face legal,. Dar asta e doar o hartie. Ceea ce contează cu adevărat este ceea ce este
între mine şi tine." "Voi fi Bryan MacKade sa o faci sa merg pentru el, nu va tine. Vei
vorbi ei în ea?" "Talk este afacerea mea." Furios la ea pentru rupă la Bryan, Savannah
ruinat două ilustraţii înainte de a recunoaşte că lucrarea a fost lipsită de speranţă. Ea fusese
atât de încântat de ea, atunci când ea alungat de la fermă MacKade.
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Beat cu puterea de a provoca furie pentru a rula cald şi la rece pe fata lui Jared. Acum, ea a
fost mizerabil. Mizerabil furios, mizerabil frustrat. Mizerabil. Ea a vrut ceva a lovi cu
piciorul, dar nu a fost atât de departe si-ar-l scoată afară pe cei doi pisoi napping în colţul
de bucătărie. Ea a vrut să rupă ceva, dar după o căutare frustrat prin camera de zi, ea a
descoperit că nu avea nimic de valoare suficient pentru a fi satisfacatoare. Ea a vrut să ţipe.
Dar nu mai era nimeni să ţipe la. Până la Jared Strode prin uşă. "Nu aveţi atât de mult ca o
legătură într-manşetă plecat de aici, MacKade Totul e in curtea din fata ta.." "Am observat
ca a fost destul de un spectacol, Savannah.." "Mi-a plăcut." Ea a trecut braţele ei, în unghi
bărbia. "Sue-mă." "S-ar putea încă de ce nu. Facem stai jos?" "De ce nu te duci în iad?" ea
tărăgănă. "Şi asiguraţi-vă că uşa vă lovituri pe drumul tau afară." "Stai jos", a repetat, întrun ton destul de ferm doar, doar suficient de rezonabil, pentru a lumina o siguranţă foarte
scurt. "Nu să-mi spui ce să fac în propria mea casă!" ea a strigat la el. "Nu să-mi spui ce să
fac, perioada M-am săturat de moarte de tine mă face să mă simt ca nişte bimbo gârlă
întârziat.. Nu am o fantezie grad-iad, nu am un nivel ridicat şcoală diplomă, dar eu nu sunt
prost am încurcat-o cu viaţa mea doar bine inainte de a veni de-a lungul Şi eu voi face
foarte bine după ce aţi plecat... "
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"Ştiu." El a recunoscut că, cu o înclinare uşoară a capului. "Asta e ceea ce mi-a fost
îngrijorător Şi nu cred că eşti prost Savannah,.. Dimpotrivă eu nu. Nu cred că m-am intalnit
vreodata o femeie inteligentă." "Nu te juca cu mine ca ton ştiu ce părere ai despre mine, şi
eu pot trai pana la cele mai multe din el.." "Cred ca poti", a spus el liniştit. "Cred ca pot trai
pana la tot ce ma gandesc la tine Dacă doriţi stai jos, vă voi spune ce este asta.." "Voi spune
ce am de spus", a aruncat înapoi. "Vrei să ştii despre mine, Jared vă voi spune despre
mine.. Un cadou de despărţire, în toate vremurile bune Tu stai. Jos", a cerut, şi a înjunghiat
un deget la un scaun. "Bine. Dar acest lucru nu este de ce sunt aici. Nu am nevoie să ştiu-"
"Ai cerut pentru ea", a spus ea, intrerupe-l inteligent. "Prin Dumnezeu, il vei primi Mama
mea a murit tanara, dar ea a lăsat pe tatăl meu şi pe mine primul Ea nu merge mai departe,
chiar peste corral, ca să spunem aşa.. Un alt cowboy netedă vorbesc.. Tatăl meu nu a ajuns

peste el niciodată, niciodată iertat, a dat un inch Desigur, nu pentru mine.. Niciodata nu ma
iubit asa cum a vrut el sa. El nu a putut. Chiar dacă el ar încerca, el nu a putut. nu am fost
un frumos fată puţin politicos. Eu am crescut greu, şi mi-a placut. Obţinerea de imagine? "
"Savannah, vă rugăm să stai jos Nu trebuie să faceţi acest lucru.." Înfuriat, ea a urmarit pe
la el. "Ascultă Eu nici nu au ajuns început,. Asa ca taci din gura si asculta. Nu am avut bani
de mult. Dar apoi, o mulţime de oameni nu, şi de către ei a lua. Aşa că am făcut-o. Îi plăcea
să asuma riscuri, şi-a rupt o multime de oase Există mai mult decât gunoiul de grajd pe
circuitul de rodeo, mai mult de sudoare.. E disperare, de asemenea. Dar avem de. Lucrurile
s-au un pic mai interesant atunci când am crescut sânii. barbatilor le place sa se holbeze la
ei , sau se strecoare o simt Cele mai multe dintre tipi pe circuitul de m-au cunoscut de când
eram un copil,. aşa că nu a fost prea multe probleme. ştiam
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când să zâmbească şi când să utilizeze cotul meu. Nu am fost niciodată nevinovat. Modul
în care am trăit, ai cresc mai bine ştiind "El nu a întrerupt acum, dar stătea liniştit, cu ochii
ilizibile. Si mainile ei erau reci.". Am fost şaisprezece atunci când am luat că se rostogoli în
fân. Eu nu am fost nevinovat, dar am fost o fecioară. Ştiam, dar mă las uitat, pentru că ...
Pentru că el a fost frumos, interesant, fermecător, şi, desigur, mi-a spus ca ar avea grijă de
tot. Nimeni nu a avut-"" Nimeni nu a avut niciodată grijă de tine înainte, "Jared murmură"
Asta-i drept., Si am fost doar tânără şi destul de prost să-l creadă. Dar ştiam ce făceam, am
ştiut sansa fost de a lua. Aşa că am rămas însărcinată. El nu a dorit mine sau copilul. Nici
tatăl meu. Am fost la fel ca mama mea, ieftine, usor. El mi-a spus să ies. El ar fi crezut
altfel a doua zi. El a avut un temperament rapid. Dar nu a fost ieftin, iar eu nu a fost usor, si
am vrut copilul. Nimeni nu a fost de gând să ia acel copil departe de mine. Nimeni nu a fost
de gând să-mi spui să-ţi fie ruşine. Au încercat. Servicii sociale, serifii, poliţişti de stat. Ori
de câte ori ei m-ar putea prinde, au încercat. Ei m-au vrut în sistem astfel încât acestea ar
putea spune-mi cum să acţioneze, cum se creşte copilul meu sau, mai bine pentru toată
lumea, să-l dea afara. Dar asta nu era mai bine pentru mine, şi nu a fost mai bine pentru
Bryan. "" Nu. Sistemului defectuoasă, Savannah. Suprasolicitate. Dar incearca "." Nu am
nevoie de ea. "Ea a criticat din nou la el" Am de lucru., Şi am muncit din greu. Am aşteptat
tabele, am slujit băuturi, am curăţat lături. Nu conta ce fel de muncă, atâta timp cât a plătit.
El nu a intrat niciodata foame. Fiul meu nu a intrat niciodata foame, şi el a avut întotdeauna
un acoperiş deasupra capului. El întotdeauna mi-a avut. El a ştiut întotdeauna că l-am iubit
şi că el a venit primul "." Modul în care niciodată nu a făcut. "
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"Modul n-am făcut Orice ar fi luat,. Am fost de gând să-i dea o viaţă decentă. În cazul în
care a însemnat cea mai mare parte decolarea hainele mele şi dans pentru o grămadă de

idioţi care urlă, ceea ce a făcut diferenţa se face? Nu am avut o educaţie, nu am avut nici o
aptitudini. Dacă aş fi fost în stare să meargă la şcoală, "arta Ea a crezut că pic off cu un
shake de furios de cap. "Este ceea ce ai vrut?" El a păstrat vocea neutru, astfel cum s-ar fi
cu un martor fragile sau high-înşirate. "Pentru a merge la scoala de arta." "Nu contează."
"Conteaza, Savannah." "Am vrut Bryan Orice altceva a fost secundar.. Ai vrut să ştii despre
bărbaţi. Au existat câteva Rezultate. Puţin aţi imaginat, sunt sigur. Nu am fost mort, doar
condus. N-am luat bani de la ei , dar am luat mâncare de cateva ori, si nu e mare diferenţă
Si, la naiba tu, eu nu sunt ruşine de ea.. Singurul motiv pentru care nu am furat a fost
pentru că dacă am fost prins, s-ar putea fi luate Bryan. Dar mi-ar fi furat dacă aş fi sigur că
aş fi ajuns departe cu ea. nu am stiut am putut pedala picturile mele până când unul dintre
fetele de la club ma întrebat dacă aş face unul dintre ei pentru prietenul ei şi mi-a oferit o
bancnotă de douăzeci Asta e atunci când am avut ideea de a lua Bry la New Orleans.. " Ea
a fost stimulare cameră în timp ce vorbea, cuvintele ei s-au grabit si s-au grăbit, în efortul
ei de a le scoate şi mai mult. Dar acum ea sa oprit, încetinit ea însăşi. "Asta e tot ce există
cel puţin orice alte detalii, mai fine mă scăpa în acest moment.." Ea sa întors la el din nou,
ei se confruntă cu calm acum, şi la rece. "Cross-examina, Consilier?" "Ai fi putut să iau
alte căi." "Sigur." "Cei mai sigur", a adăugat el. "Cele mai uşor, pentru tine."
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"Poate că nu. Vrut cele mai sigure. N-am vrut mai uşor." "Ce vrei, Savannah Ce vrei?" "Nu
contează." "Conteaza". Se ridică, dar nu sa dus la ea. "Este foarte mult conteaza pentru
mine." "Vreau o casă Vreau un loc unde oamenii nu se uita la mine ca şi cum aş murdărie..
În cazul în care cei care cred că sunt decente nu şoaptă în spatele mâinile lor." "Ai că aici."
"Şi eu sunt o ţine." El a trebuit să sacrifice mândria lui de a cere, dar el a descoperit că nu a
fost atât de foarte dificil. "Vrei?" Luate prin surprindere, ea doar se uită pentru o clipă.
"Asta nu e problema." "Atunci, poate eu ar trebui să pună în alt fel." A ajuns în buzunar, a
scos caseta de mic, el ar ascunse în ea înainte de a părăsi ferma. După ridicarea capacului,
el întinse. "Am venit aici pentru a oferi asta." Inelul a fost un diamant simplă, tradiţională
într-un cadru de aur vechi şi minunat. Hipnotizat, Savannah iese afară la ea înainte de încet
pas înapoi. "A fost mama mea", a declarat Jared, într-o voce care trădat nici unul dintre
nervilor prime din interiorul lui. "A mers pentru mine, ca eu sunt cea mai veche eu vă cer
să se căsătorească cu mine, Savannah.." Ea nu mai putea respira. Bryan ar fi recunoscut
faptul că greutatea
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a scăzut în jos pe pieptul ei. "Nu ai auzit nimic tocmai am spus?" "Da, totul, iar eu sunt
recunoscător mi-ai spus, chiar si in conditiile În acest fel pot să vă spun Îmi place ceea ce ai
fost, ce esti si ce vei fi.. Tu esti singura femeie pe care am iubit, şi este atât de uimitor

pentru a găsi vei admira pe cineva la fel de mult cum le iubesc. " Ea a păşit din nou înapoi,
ca şi cum el ar fi fost deţine un pistol în loc de o promisiune. "Eu nu te inteleg eu nu te
înţeleg deloc.. Este aceasta un fel de amortizare vicios, deoarece am stricat hainele tale?"
"Savannah". Vocea lui era acum pacient. "Uită-te la mine." Ea a făcut, şi greutatea pe
pieptul ei sa dublat şi a împins lacrimi în ochii ei. "Oh, Doamne Tu-l. Înseamnă." "Te duci
să plângă." El a cutremurat aproape cu uşurare. "Slavă Domnului m-am gândit că o să-l
arunc în faţa mea.." "Am crezut ... tu nu cred că am fost destul de bun pentru tine." Zâmbet
care au teleportat pe fata a inghetat. "Am meritam asta?" murmură el. "Dulce Dumnezeu,
sper că nu mă ar trebui să fie bun la a face cazul meu,. Dar am sigur ca dracu filetat acesta.
Îmi era teamă. Este greu pentru mine să recunosc că. Eu sunt un MacKade, şi nu ne-ar
trebui să se teamă de nimic Sunt cele mai vechi MacKade,. şi eu ar trebui să fie capabil să
se ocupe de nimic. Dar nu am putut face ce simt pentru tine. Mi-era teamă de ceea ce a fost
in spatele tau , de ce nu s-ar spune să-mi m-am gândit. s-ar putea exploda în faţa mea şi
ruina ceea ce am vrut să construiască împreună cu tine şi Bryan. şi o parte din mine a fost
frică, îngrozit, într-adevăr, că vei fi capabil să arunce ma deoparte modul în care aţi făcut
fotografia. " "Bryan". Greutatea de pe pieptul ei dizolvată ca apa. "Vrei Bryan?"
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"Am de gând să aibă pentru a obţine în jos pe genunchi aici?" "Nu, nu." Ea a şters
nerăbdător la lacrimi. "Nu puteam descurc am fost îngrijorat de faptul că-Se părea că-."
"Eu nu l-ar vrea, pentru că nu am fost eu cine laminate în fân cu tine zece ani în urmă? Asta
nu a fost. Poate a fost o parte din el pentru un timp Pride. devine în mod Ceea ce ma
deranjat cel mai se gandeste la tine a fi rănit, de voi doi de răzuire.. nu ma pot abtine doresc
să se întoarcă şi salvează-te, pentru a vă proteja şi Bryan. nu pot să nu simt, bine, un pic
fără pilot, într-adevăr, pentru că eu nu pot merge înapoi Şi pentru că ştiu că nu este nevoie
de mine.. Si poate ma deranjat ceva pe care ai reuşit să rândul său, totul în jurul valorii de
admirabil în ceva. Tu vezi, am vrut să aibă grijă de tine, atat de tine, dar tu ai facut foarte
bine fără mine. " "Ne-am descurca mai bine cu tine." Emoţiile tremurau prin el. Pas cu pas
înainte, el a pus o mână pe obrazul ei umed. "Asta e cel mai bun lucru care le-aţi spus
vreodată pentru mine că e al doilea lucru incredibil, care mi sa întâmplat azi.." , Ea a reuşit
un zâmbet. "Nu a fost altul?" "Când am vorbit cu Bryan în pădure Am fost. Aşezat pe
stânci, în cazul în care doi băieţi pierdut îndeplinite, încercând să găsească drumul spre
casă." "Este un loc puternic." "Da, Nu la fel de trist după ziua de azi cum a fost odata..
Bryan a fost să-mi dea sfaturi despre cum să vă coaxial afara de a fi supărat pe mine. Eu
trebuia să vă aducă flori, pe care voi, şi vă voi lua la o dată, aşa pe care le-ar putea cânta în
cabină de duş în timp ce vă pregătiţi. " Ea a dat un chicotit apos, jenat. "Are o gură mare."
"Apoi am-ar trebui să vină cu unele cuvinte dragoste, ca şi în
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filme. Fetelor le place chestia asta, mi sa spus "". Cred ca am de gând să trebuie să înceapă
pastrand un ochi pe aceste fete. Mă bucur că aţi vorbit cu el, Jared "". Asta nu a fost partea
cea mai bună. I-am spus am fost de gând să vă cer să te măriţi cu mine şi că am vrut să fiu
tatăl său. El ma îmbrăţişat, "Jared murmură, lovit de ea peste tot din nou." A fost atât de
simplu. El a avut o mulţime de credinţă pe care aş fi în măsură să vă vorbim în ea. Sper că
nu am de gând să-l dezamăgească "Ea a făcut un lucru simplu şi se aplecă în el, odihninducapul pe umărul lui.". Înainte de a răspunde la întrebarea, aş avertiza mai bine. Nu cred în
divorţuri liniştit, civilizat. Dacă încercaţi să vierme din asta, voi trebuie doar să te ucid ""
Sunete echitabil, atâta timp cât acesta este valabil pentru ambele părţi ".. El sa intors cu fata
in parul ei, şi ştia că era acasă." Ah , dimineaţa de boală şi treizeci şi două de ore de muncă
te-ar putea pune în afara de la a încerca din nou "Ea a stors ochii ei bine, stoarse-l mai
stricte El a fost oferi copiilor ei mai mult.. El a fost oferindu-i un viitor".. Nu fi un măgar ,
MacKade. Sunt mai dure decât asta. Şi de data aceasta în jurul valorii de aş avea pe cineva
să jure puţin în sala de nasteri "". Vreau sa fiu acolo pentru tine, prin tot. Veti avea să
înveţe cum să nevoie de mine "." Prea târziu ", a murmurat ea" Eu deja ştiu totul despre
asta. "." Ia numele meu, Savannah. Duceţi-mă "" MacKade Savannah. ". Inchiderii ochii
din nou, ea a avut loc la strans" Cred ca se potriveste foarte bine mine. ". *****
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Mai multe MacKade Brothers se indreapta drumul tau! Uita-te pentru momente intime
Silhouette INIMA DE MacKADE DEVIN vin în martie 1996.
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