
Em Alto Mar 
Depois de subirem ao altar e formarem uma linda família, os casais preferidos 

voltam em um final de semana diferente. Valentina Jensen, amiga da turma 

descola dois dias em um navio. O convite chega e eles não perdem por 

esperar. Momentos formidáveis a sós os esperam em alto mar em grande 

estilo. 

Um navio, dois dias e nada para se preocupar, só se ocupar a amar e deixar o 

desejo aflorar. 

No balanço das águas do mar se entregue ao prazer formidável e ao 

amor profundo. 

Nicole e Bryan 

O tempo tem uma incrível maneira de mudar tudo, no entanto têm coisas 

que temos que procurar manter, para que não caia em uma zona que torne 

difícil de se levar. O casamento é uma dessas coisas, que você tem que 

procurar manter vivo o amor e a chama de quando eram apenas namorados. 

Bryan e eu sempre estamos em busca de aventuras, nossa vida mudou 

muito, temos uma família e grandes responsabilidades. Porém como todo casal 

precisamos de nossos momentos a sós. Momentos que alimentam ainda mais 

o nosso amor, una nossas almas.  

Valentina nossa amiga da Holanda programou uma festa daquelas para 

nos divertirmos como merecemos, eles também são casais como nós. O 

convite chegou há um mês mais ou menos. O convite lindo com um casal em 

uma praia e o tema “Em alto Mar”, tudo de forma simples, mas sem deixar a 

elegância e sensualidade. Pontos importantes e marcantes em todas as festas 



que ela organiza junto a suas duas amigas. Mas, eram festas sempre 

espetaculares. Acabamos de desembarcar no Aeroporto Internacional de Miami 

que é localizado no Condado de Miami-Dade, Flórida, nos Estados Unidos. 

Valentina havia nos dado a informação de que pegaríamos um táxi que 

estaria a nossa espera que nos levaria a South Beach há 17 km do aeroporto. 

Assim que passamos do local de desembarque havia um homem uniformizado 

nos aguardando com uma plaquinha e nosso sobrenome escrito como “Sr e 

Sra Walker”.  

Passamos pelas portas de acesso e nos aproximamos do motorista que 

sorriu simpático e nos cumprimentou — Bom dia Sr e Sra Walker! Sejam bem-

vindos a Miami, espero que aproveitem a estadia! — Agradecemos as boas-

vindas e ele já pega nossas malas, coloca no carro e abre a porta para nós. 

Bryan coloca seus óculos escuros e fica ainda mais lindo, admiro o meu marido 

que só fica mais charmoso com o passar dos anos. Percebo seu olhar por 

detrás das lentes. Escolhi um vestido longo estampado de flores e palmeiras 

para combinar com o clima de praia e tropicalismo que Miami é caracterizado. 

O vestido possui um desenho lindo, é leve e sexy sem ser vulgar, minhas 

coxas ficam a mostra. Bryan as admira sorrindo daquele jeito que amo e me 

deixa sempre louquinha por ele.  

— Acabei de receber uma mensagem da Valentina dizendo que está 

hospedada no mesmo hotel que vamos ficar. Todos estão lá e eles nos 

aguardam para um lanche nesse instante.  

— Nossa, mas já? Gostaria tanto de dormir um pouco antes de termos que 

fazer loucuras. 

— Sei disso gostosão, mas temos que vê-los primeiro para matar as saudades. 

Porque depois o clima muda, você sabe, o ar de sedução e luxúria nos domina 

de um jeito. 

— Sei disso minha linda, só queria descansar e fazer amor com você — Bryan 

falou com sua voz rouca e me senti afetada imediatamente. 



— Tudo bem, posso enviar uma mensagem para ela dizendo que não podemos 

demorar devido a estarmos cansados da viagem, que precisamos dormir por 

um tempo, o que acha? 

— Acho uma excelente ideia Sra. Walker, quero me deliciar nesse seu corpo 

maravilhoso que não me canso de admirar. 

— Ah!!! Gostosão, não pode falar essas coisas assim, o taxista está logo ali na 

frente dirigindo. 

— Não me importo, só quero você minha linda dona — ele diz com a voz grave 

e urgente e sinto-me imediatamente louca por ele.  

— Não fale assim, não resisto a essa tortura toda — respondo sem deixar de 

encará-lo. 

— Então, pare de me chamar de gostosão, me provoca e sabe disso. 

— Oh! — Coloco a mão na boca, fingindo não saber de nada — Estava 

dizendo isso mesmo? 

— Ah, minha morena, você brinca com fogo e sabe muito bem o que pode 

acontecer. 

— Mas que isso, meu amor! — Ele se aproxima e me agarra em seus braços, 

meu corpo já estava quente só com nossa conversa. Seus dedos se 

entrelaçam em meu cabelo e sua boca me toma com avidez e desejo. — Sabe 

como estou agora não é mesmo? Vo... você sabe — ele balança a cabeça e 

sorrio vitoriosa, passo minhas mãos pelas suas coxas que estão deliciosas 

nessa calça jeans maravilhosa. Ele sustenta meu olhar e percebo o quanto 

estamos com vontade um do outro, há coisas que nunca mudam, como nosso 

desejo, só amadurecia.  

Nossa vida mudou muito devido a termos filhos para cuidarmos, 

fazemos sexo com bem menos frequência. No entanto nossa chama não se 

apaga e somos muito abertos a viver certas aventuras. Bryan também leva sua 

mão esquerda na minha coxa, a aperta me deixando ávida e sedenta por seu 

toque em todo meu corpo. Fecho meus olhos e respiro fundo. Depois de mais 

alguns minutos no carro admirando as ruas de Miami chegamos ao hotel. 



Assim que o motorista estaciona na entrada saímos do carro, ele nos 

acompanha com nossas malas. Somos muito bem recepcionados pela equipe 

de acolhimento do Hotel. Nos dirigimos ao hall de entrada onde fomos 

atendidos. A recepcionista nos direcionou ao restaurante em que Valentina e 

nossos amigos estariam nos aguardando. Entramos e logo os avistamos, 

Adelle sorri para mim e Jillian faz um sinal para Bryan, abaixo a cabeça sem 

acreditar no que vamos fazer nessa viagem. Cameron se levanta e vem ao 

nosso encontro. 

— Olá pombinhos apaixonados! — Ela sorri, me abraça e nos cumprimentamos 

enquanto Bryan aperta as mãos dos outros, Valentina se aproxima. 

— Como você está linda Nicole, o casamento e os filhos te fizeram muito bem, 

fico feliz por isso — Cameron me elogia e olho para ela pensando o mesmo. 

— Que isso, obrigada. Faço o que posso para não me acomodar — sorrio, ela 

é sempre um amor. 

— Sei o quanto é complicado, digo isso a Valentina, ela não acredita acha que 

isso é genética — sorrimos, pois tem muito mais a ver com jogo de cintura. 

— Coitada, engano dela porque é difícil nos manter assim. 

— Estou ouvindo meu nome por aqui? — Valentina se aproxima e me abraça. 

— Olá, como vai você? 

— Vou bem, venham se sentar, estava falando aos meus amigos de como 

consegui o navio para nós. 

— Navio? 

— Sim, consegui algo grande para nós, fabuloso — ela diz toda animada e 

imagino o que vem por aí. 

— Valentina, estou até sem palavras — digo curiosa e ansiosa. 

— Sim, o navio é incrível e quero proporcionar a todos vocês meus amigos 

momentos maravilhosos.  

— Com toda certeza, você é perfeita com essas festas, sempre amamos estar 

com todos.  

— Vamos acertar os detalhes, vocês terão um tempo para descansar antes de 

irmos como me pediu porque entendo que a viagem é cansativa. 

— Claro, vamos conversar então — sento-me junto de Bryan, ao lado de 

Cameron e Jillian. Estamos conversando sobre as atividades do navio, quando 



o celular de Valentina toca. Ela atende rapidamente e pede o silencio de todos 

enquanto Cameron me diz cochichando que tem mais gente para chegar. 

— Alô, chegaram bem? Ah sim, o motorista vai trazê-los ao hotel, estamos 

aguardando vocês — ela desliga e todos voltam a conversar normalmente. 

Passados vinte minutos, vejo um homem alto de mãos dadas com uma 

mulher linda. Quando eles se aproximam mais, percebo que os conheço. Meu 

amigo Adrian e sua esposa Kathriny. Logo atrás deles vejo aquela morena 

maravilhosa que abriguei em minha casa com seu ruivo, Sara e Steve. 

— Chegaram os que estavam faltando para a festa começar — Valentina diz 

toda empolgada como sempre. 

— Olá pessoal, espero que não se incomodem, trouxemos dois casais amigos. 

— Dois? — Pergunta Valentina afoita e ansiosa. 

— Sim — Depois que ele diz vejo um par de olhos azuis nos encarar, ao seu 

lado uma mulher morena alta sorri para nós. Recebemos todos bem e então 

me lembro de uma pessoa. 

— Val, deixa só eu te perguntar uma coisa — ela se aproximou e não me 

contive, pois poderia sobrar para mim de novo — você convidou o Toby? 

— Aguarde, ele deve estar chegando, enviei o convite como quem não quer 

nada, mas saiba de uma coisa: não haverá troca de casais. Reuni todos com 

um intuito nobre para a intimidade de cada casal aqui presente — resolvi 

esperar para ver o que aconteceria e foi nesse momento que meu melhor 

amigo entrou. 

— Cheguei pessoal, nossa quanto casal lindo, passo até mal! — Toby solta e 

todos sorriem. Então vejo seu namorado de mãos dadas com ele, percebo o 

quanto os olhos azuis do meu amigo brilham de emoção — Ah! Nicole, bicha, 

você está aqui é claro — ele se aproxima e me levanto para abraça-lo. Logo 

depois ele segue para cumprimentar Adrian e Kathriny e conversamos sobre 

tudo. 

* * * 

Depois de Bryan e eu descansarmos, fomos nos arrumar para a nossa 

viagem ao Cruzeiro que Valentina alugou, pensa no poder do navio que ela 

conseguiu. Parece ser muito luxuoso e poderoso, mas ela deixou claro que 

poderíamos ficar à vontade, pois estaremos só nós lá.  



Fiquei pensando o quanto ela é louca, pois, o cruzeiro é mesmo enorme, 

pelo que conversamos teremos inúmeros lugares para ficarmos à vontade. Ela 

nos mostrou as fotos do navio e fiquei pensando que nunca arrumávamos 

tempo para fazer algo assim.  

Quando termino minha última bolsa, confiro tudo, Bryan se aproxima e 

me beija. Fizemos amor loucamente quando chegamos nesse quarto, não 

vimos sequer a cor dele. Pois estávamos nos privando do desejo desde nosso 

momento de provocação no táxi. Assim que descemos e seguimos ao local 

indicado fico encantada de ver como Miami era linda a tarde. Se ficássemos 

naquela avenida com toda certeza iriamos nos divertir muito também. Porém os 

planos de Valentina é nos fornece um local para vivermos livres um pouco do 

ambiente familiar.   

Quando chegamos a doca avistamos mais à frente o navio com o nome 

MSC Magnifica. Valentina, Damon e o restante da turma se aproximam. Nos 

cumprimentamos e ela nos encaminha. O comandante se aproxima também e 

se apresenta para todos nós. Seguimos para o navio junto dos seguranças. 

Cameron me confidencia que Valentina tem uns transmites para essas coisas 

porque seu pai é um major poderoso. Sorrimos e entramos como orientado e 

fico maravilhada com a grandiosidade e com os detalhes daquele local, não 

poderia nunca imaginar tamanho luxo. Ela escolheu muito bem. 

Somos muito bem recebidos por uma equipe muito simpática e 

organizada, sentamos no estofado de cor caramelo, havia milhares deles na 

recepção. A iluminação do local era belíssima, um show à parte dando um ar 

sofisticado e luxuoso ao navio que nunca poderia dizer que era um pois parecia 

outro local qualquer em terra firme. 

Uma mulher loira e alta se aproxima para nos passar tudo que vamos 

encontrar no navio.  

— Sejam bem-vindos ao Msc Magnifica. Vou apresentar tudo que esse navio 

possui e tudo que ele pode oferecer a vocês nesses dois dias.  Através de uma 

combinação perfeita de refinamento e elegância, queremos proporciona aos 

nossos hospedes uma viagem fascinante e inesquecível. Os amplos espaços 

deste navio oferecem variadas opções gastronômicas, incluindo cinco restau-

rantes gourmet que servem pratos internacionais e doze bares temáticos ex-

clusivos. Ainda oferecemos um SPA que traz serviços como massagens bali-



nesas tradicionais e tratamentos de beleza: sauna, banho turco, academia de 

ginástica, sala de talassoterapia e área de relaxamento.  As instalações de 

lazer não são menos imponentes, com um complexo exuberante de piscinas ao 

ar livre, quatro hidromassagens, solário e piscina coberta com teto retrátil 

Magrodome para que possam aproveitar o mergulho perfeito 

independentemente das condições climáticas. Há também tênis, minigolfe, 

boliche, bilhar, academia de ginástica de última geração e pista de corrida 

exclusiva. Gostaríamos que vocês certamente vivam cada momento ao 

máximo. A diversão continua à noite, com um espetacular cassino, discoteca 

panorâmica, cinema 4D, café com acesso à internet, teatro sofisticado com e 

espetáculos ao vivo nos bares dos Lounges.  Para uma noite mais tranquila, vá 

para o convés desfrutar de uma bebida em um momento romântico à luz das 

estrelas enquanto observa as ondas. Em todos os aspectos, o MSC Mag-

nifica faz jus ao nome: ele oferece uma viagem simplesmente magnífica. 

 

 Fico até sem palavras para descrever o que sinto nesse momento. Byan 

me olha com amor e desejo e nosso final de semana só estava começando. 

Fomos curtir a festa que Valentina organizou junto as suas amigas Cameron e 

Adelle.  

Fiquei encantada com a beleza e estrutura física do cruzeiro, ele oferece 

total conexão com o mar, ao conectar áreas internas com áreas externas. Uma 

passarela de frente para o mar que fica ao redor de todo o navio oferecendo 

uma diversidade de lugares para comprar, comer e tomar sol, além dos 

elevadores panorâmicos oferecerem vistas incríveis do mar.  

O pai de Valentina, um major importante conseguiu com seu amigo dono 

dessa frota luxuosíssima de cruzeiros que viajam pelo mundo todo durante o 

ano. O que mais amei nesse navio foi a variedade extraordinária de bares 

temáticos exclusivos e restaurantes com muitas opções goumert, desde 

autênticas especialidades do Mediterrâneo à condimentada culinária Tex-Mex 

[1].  

Ainda não havia tido uma experiência dessa com um navio, tudo estava 

além do que imaginei que seria essa viagem, Valentina arrasou. A festa foi feita 

no Yacht Club, um luxuoso iate dentro do navio, contando com setenta e uma 

amplas suítes com recepção privativa, um Top Sail Lounge que é um lounge 

https://www.msccruzeiros.com.br/pt-br/Descubra-MSC/A-Bordo.aspx


panorâmico, com vistas incríveis do mar, restaurante exclusivo e o One Pool, 

com piscina, hidromassagem e bar exclusivos.  

Assim que Bryan e eu entramos nesse Yacht Club nos encantamos com 

o local, uma vista do mar linda que me deixou sem ar. Como era começo do 

final da tarde o local estava incrivelmente gostoso. Ao fundo perto da piscina 

havia uma música animada tocando. Entramos e já encontramos nossos 

amigos lá, como Cameron havia me dito era uma festa para aproveitarmos 

esse espaço que o navio oferece de forma relaxada. Abraçamos todos e já 

fomos servidos com um espumante leve, me sentia em uma comemoração. 

Valentina estava maravilhosa e exalava felicidade e luz enquanto espalhava 

sorrisos para todos. Me aproximei dela e das meninas e elas sorriram para mim 

Adelle me abraçou pela cintura e me disse — Como você está linda! Cada vez 

que nos vemos me encanto por essa beleza toda, seus filhos te fizeram muito 

bem. 

— É muito amor que recebo deles e do meu marido, estou cada vez mais feliz 

com as escolhas que fiz para minha vida. 

— Nossa tem que estar mesmo, todos nós merecemos isso, no momento certo 

tudo se encaixa. 

— Sim, você e o Ethan estão caminhando para isso. 

— Estamos sim, mas ainda assim quero algo bem planejado sabe, estamos 

programando tudo. 

— Isso mesmo, mas já deu tudo certo Adelle. 

— Val amiga, você está de Parabéns, que maravilha de navio — Cameron diz 

toda encantada com o iate dentro do navio. 

— Obrigada, meu pai estava negociando com o amigo dele dono dessa frota 

de cruzeiros, parece que ele estava em dívida com meu pai e ele me deu de 

presente dois dias dos dez que ele recebeu. 

— Nossa mas que bons amigos ele tem, meu Deus! — Exclamo e trocamos 

olhares cumplices. 

— Realmente é fantástico esse lugar, vamos dançar? 

— Claro! 

— Reggaeton? 

— Ah sim, amo esse ritmo, bora requebrar — levantamos animadas para 

dançar, La Nueva Y La Ex de Daddy Yankee que canta a todo vapor. 



Vejo que Bryan me encara como na primeira vez. Seus olhos queimam 

meu corpo, seria para sempre assim. Nossa química nasceu do fogo de uma 

dança. Meu corpo sempre me dava sinais através do arrepio e do calor que 

sentia ao saber que seus olhos estavam em mim. Quando me virei de frente 

para ele, encarei seu olhar e constatei o que meu corpo já havia me dito. Ele 

me deseja tanto que só isso me dizia tudo. Mas Val se anima e canta o refrão e 

seguimos juntas cantando também. 

No no no no 

No son iguales 

Por mi es que ellas son rivales 

Pero no las compares 

 

La nueva, la nueva y la ex (mambo) 

La nueva, la nueva y la ex (duro) 

La nueva, la nueva y la ex (díselo) 

No invente la nueva es que es 

Logo após aquela música dançamos La bicicleta de Shakira e Carlos 

Vives e nos divertimos muito enquanto Ethan, Jillian, Damon e Bryan se 

aproximaram da nossa roda. Bryan colou seu corpo ao meu e rebolei 

propositalmente, ele beijou meu pescoço e mordiscou minha orelha me 

deixando louca por ele.  

Viro-me de frente, curvo o corpo de forma sensual, o encaro e ondulo o 

quadril, as meninas gostam e fazem o mesmo. Alternamos de um lado para o 

outro fazendo leves tremidas de ombro. Ficamos dançando e aproveitando o 

momento naquela tarde deliciosa, logo após essa recepção charmosa 

entramos para nossas suítes. Valentina disse que haveria um jantar as nove no 

restaurante próximo ao cassino. Bryan e eu fomos para a banheira tomar um 

banho relaxante para a nossa noite especial.  

* * * 

 



Adrian O’Connor 

 Minha amiga maluca havia nos enviado um convite bem instigante. A 

capa tinha uma imagem de um casal em uma praia e o tema “Em alto Mar”. 

Simples assim. Valentina Jensen nunca falhava quando o assunto era festa.  

 Como não conseguimos evitar, viemos para o final de semana com 

nossos amigos. Todos estavam bem animados, pois quando formamos uma 

família nos dedicamos muito a ela. Viver momentos a sós de forma tranquila é 

algo que passa a não fazer parte de sua rotina. Não me arrependo de ter 

casado em nenhum momento. Kath é a mulher da minha vida, sempre damos 

um jeito para não deixar que nada destrua nosso amor. Fazíamos o nosso 

melhor, sua mãe se ofereceu para ficar na nossa casa e partimos felizes. 

Apesar de estarmos com saudades dos nossos pequeninos lindos que 

amamos muito. 

 Depois da tarde deliciosa no iate, de ver Kathriny toda solta naquele 

vestido esvoaçante com uma fenda provocante. Ainda temos um jantar as nove 

da noite marcado por nossa amiga. Pego minha camisa social e coloco dentro 

da calça, quando pego o cinto e olho para frente fico com os olhos vidrados. 

Kathriny está simplesmente magnífica.  

Meus olhos viajam aos seus pés calçados com um salto preto. Suas 

pernas estão lindas e torneadas, ela agora fazia musculação. Seu corpo está 

envolto a um vestido vermelho até os joelhos. Essa mulher quer me matar 

usando essas roupas com fendas. Essa é lateral e deixa tão sensual a ponto 

de me fazer salivar. Toda roupa na cor vermelha combina com minha esposa. 

Sua pele é tão branquinha, em seu rosto uma maquiagem leve e um batom da 

mesma cor do vestido a deixam irresistível.  

— E então como estou? — Ela dá uma voltinha e quando vira de costas dá 

uma quebrada no quadril deixando o rosto de lado. Seus cabelos caem em 

ondas perfeitas. Ela é minha perdição. Essa noite quero e preciso dominá-la. 

Desejo ouvir sua voz rouca me implorando para gozar. Já me sinto 

extremamente excitado. Quando penso em dizer algo, ela se aproxima e pega 

o cinto da minha mão. Estou sem palavras, só o que eu penso é em me fundir 



a Kathriny nesse momento. Ela coloca o cinto com toda calma do mundo. Todo 

o sangue do meu corpo parece se acumular em meu membro. Suas mãos se 

esbarram nele e fico tonto. Desesperado tiro suas mãos e abro minha calça. 

— Kath... — digo rouco de tesão — ela nada diz e se abaixa pegando meu 

pênis em suas mãos, acariciando-o de baixo para cima. Que visão é essa, 

caralho! Então sem deixar de me olhar ela passa sua língua em toda extensão, 

com a mão ela aperta minhas bolas. Sem controle, entrelaço meus dedos em 

seus cabelos macios. Que delícia ter sua boca envolta ao meu pau, isso é a 

coisa mais perfeita desse mundo. Não posso fechar os olhos, preciso ver sua 

boca vermelha me devorar. 

— Meu amor, eu não vou aguentar... — ela não faz menção de parar e suga-o 

mais fundo. Fecho meus olhos e sinto-me nas nuvens, envolto por seu perfume 

e sua boca — Que boca gostosa, minha linda, eu vou gozar — ela o aperta na 

boca e sem me controlar estoco mais rápido, então fico louco enquanto ela 

toma tudo que eu dou — Ah Kath, eu te amo muito! — Minha voz falha pela 

rouquidão.  

 Quando volto ao normal vejo que ela não deixou uma gota, mas meu 

pênis está todo manchado de vermelho. Não me contenho e sorrio quando vejo 

que sua boca está toda suja.  

— Adrian, você me excitou encarando-me daquela forma. Estava com os olhos 

escuros, nebulosos pelo tesão e admiração em me ver assim. 

— Você sempre me deixa assim, mas quando te vi com esse vestido vermelho. 

Venha aqui — ela se levanta e tomo sua boca, minha língua devora seus lábios 

deliciosos. Fazia algum tempo que não tínhamos tempo para fazer algo assim. 

Claro que sempre dávamos aquele jeitinho, mas era tudo muito rápido. Bryan 

me disse que quando os filhos crescem tudo melhora. Mas eu amo nossa vida, 

nossa casa, a família se tornou tudo para mim. Só de estar ao lado das 

pessoas que amo faz tudo valer a pena.  

 Finalizo nosso beijo, mordendo levemente seu lábio inferior, os olhos 

azuis da minha esposa estão me dizendo o quanto ela me deseja. Então, me 

pergunto para que Valentina marcou esse jantar.  

— Sei o que está pensando, também acho um saco ter que ir no jantar, mas 

Valentina foi enfática dizendo que é imprescindível nossa presença. 



— Eu sei, mas tudo que penso é em tê-la amarrada e implorando por meu 

toque. 

— Não fala assim, fica mais difícil ainda — ela fala manhosamente e a prendo 

na parede mais próxima. 

 — Meu amor, não resisto a você, já estou duro novamente, preciso estar 

dentro de você. 

— Adrian, temos que ir, respire fundo, passa uma água no rosto, preciso limpar 

minha boca e retocar o batom — Fecho meus olhos e a solto, ela vai ao 

banheiro, limpa a boca com um lenço umedecido. Depois que ela sai, entro e 

abro a torneira da pia em busca de um pouco de alívio. Nem parece que acabei 

de gozar na boca dela. Oh não! Tento não me lembrar disso, não me ajuda 

nada a controlar. Depois saímos para o tal jantar, até que seria uma boa forma 

de começar a nossa noite. Quando voltasse ao quarto eu não deixaria de tocar 

a minha esposa nem um segundo.  

[1] Culinária Tex-Mex: faz parte da culinária americana regional, inventada 
pelos texanos e com muita influência mexicana. Mas esta comida não é 
encontrada só no Texas, mas em todo os Estados Unidos. A culinária Tex-
Mex utiliza muita carne, principalmente bovina e suína, queijo e feijão. 

* * * 

Sara Doldler 

 Steve e eu precisávamos de nos desligar um pouco, estava tudo bem 

tenso com os casos na agência. Recebemos o convite da nossa amiga 

Valentina, nos conhecemos em uma missão. O pai dela é um homem poderoso 

e sou fã do trabalho dele. Estamos em um quarto com uma suíte enorme e 

muito luxuoso, o cruzeiro possui detalhes dourados que o tornam totalmente 

elegante. Escolhi um vestido na cor coral, tubinho com um decote em V nas 

costas. Steve estava terminando de se arrumar enquanto eu terminava de me 

maquiar, escolhi algo mais leve, já que o vestido é marcante. Estou passando o 

rímel de frente para o espelho enorme quando olho vejo o meu ruivo através 

dele.  



— Você está linda, esse vestido marca cada curva de seu corpo perfeitamente 

— sorrio para ele sabendo o que causo no homem as minhas costas. Posso 

sentir o ar quente que emana de seu corpo. 

— Ah Steve, não podemos começar algo, eu não seria capaz de parar — seus 

olhos azuis ficam mais escuros. 

— Nem eu seria louco de parar, então, termine sua maquiagem. Vamos a esse 

jantar e depois que voltarmos você será só minha. 

— Toda sua, meu ruivo — digo com a voz rouca, quero tanto que ele me beije, 

mas sei que não podemos fazer isso, somos tão indisciplinados. Ele se vira e 

senta na beirada da cama para calçar o sapato. Termino de me arrumar e 

borrifo meu perfume no pescoço e nos pulsos. Então uma lembrança vem forte 

na minha mente, a noite em que Steve foi um dominador e eu submissa. Ele 

me algemou encarando-me com seus olhos azuis cintilando desejo. 

— Sara, estou pronto, só esperando você, meu amor. — Ele sabe que amo 

quando ele me chama assim, será que resistiríamos a noite toda? Essa é uma 

deliciosa dúvida, saio do banheiro e ele me aguarda próximo a porta. Sigo em 

sua direção, ele me dá a mão e saímos, seguimos para o elevador.  

Assim que chegamos no andar indicado por Valentina na mensagem 

vemos o restaurante. A iluminação do local é incrível, luzes amarelas, azuis e 

vermelhas, quando entramos vejo que o piso parece brilhar. Vejo nossos 

amigos sorrindo e com taças nas mãos. Uma mesa enorme foi preparada com 

um forro vermelho e velas amarelas. Uma música dominava o ambiente, Alicia 

Keys cantando a plenos pulmões No One. Uma canção dominada pela voz de 

uma cantora que amo ouvir. Assim que chegamos mais perto da mesa, 

Valentina saí do balcão do bar iluminado e vem em nossa direção. 

— Sara e Steve, sejam bem-vindos ao jantar. Fiquem à vontade, o lugar de 

vocês é do lado de Adrian e Kathriny. Espero que curtam bastante. 

— Obrigada Val — antes de chegar ao nosso lugar cumprimento a todos, 

parece que ainda falta o Toby e seu namorado. 

Sentamos e Adrian me encara com um sorriso enorme no rosto, reparo 

que sua mão está nas coxas da sua esposa Kath. Ele parece estar diferente, 

mas sorrio de volta. 

— Adrian, quanta felicidade hein? 



— Ah, minha querida, só consigo pensar no fim desse jantar, por isso estou 

sorrindo assim, pense nisso Steve. 

— Como assim? — Perguntei não me contendo. 

— Você sabe, essa arrumação toda deixa a gente louco, pergunte ao seu 

homem, ele deve estar doido para arrastar sua bunda de volta para o quarto. 

— Adrian! — Kath o repreende com os olhos mais abertos e acabo sorrindo e 

vendo que Steve também está se divertindo.  

O garçom trouxe nossas bebidas, pedimos um vinho suave e as 

entradas estavam na mesa. Bolinho de carne seca com um molho madeira 

delicioso, fora os pães assados. Estava uma delícia, fiquei satisfeita e logo 

Kath trocou de lugar com Adrian e vice-versa. Embalamos um papo sobre 

roupas, cabelo e academia Steve me encarava direto com seus olhos 

faiscando. Então, Toby chegou de mãos dadas com seu namorado que era 

lindo por sinal. Mas eles formavam um casal e tanto, muito bonitos juntos. O 

sorriso que Toby deu para todos nós poderia iluminar uma avenida, ele estava 

feliz.  

Quando a gente ama alguém e é muito feliz com essa pessoa sempre 

reconhecemos isso nos outros. Ver Toby cheio de alegria é muito bom, não 

tenho uma amizade com ele assim, mas sei que ele é um amigo maravilhoso. É 

daquele tipo de pessoa que você sempre pode contar. Me identifico com ele, 

pois sou assim também. Sorrio de volta para Toby e seu namorado. Eles se 

sentam ao lado de Nicole e Bryan. Valentina e Damon acabam se sentando 

também e a nossa noite estava apenas começando.  

* * * 

John Walker 

Assim que cheguei perto da Lara senti seu corpo arrepiar. Todos me 

questionaram quando souberam com quem eu estava. A verdade é que 

sempre gostei de mulheres loiras, elas me atraiam muito. Quando conheci essa 

mulher morena e diferente do tipo de mulher que me relaciono até eu fiquei 

surpreso.  



Lara me deixou sem ação, o que realmente aconteceu foi que ela mexeu 

com meus sentimentos. Isso nenhuma loira tinha feito ainda, sempre gostei de 

ser livre. Tenho um espirito leve, liberto de tudo, não gosto de complicar nada. 

Lara não complicou, ela só completou minha vida. Trouxe leveza e amor. 

Quando a convidei para sair me surpreendi ainda mais com sua beleza. Então 

ela me beijou e tudo parou a minha volta. Só existia nós dois na calçada 

daquele restaurante. Depois disso não nos desgrudamos mais, conhece-la 

melhor fez parte dos meus melhores dias. Só nos damos conta de que estava 

sério demais quando eu passei a praticamente dormir em sua casa todos os 

dias. Não conseguia mais viver longe dela, do seu perfume, seu sorriso e seu 

corpo delicioso e viciante.  

Então quando a vi naquele vestido verde fiquei completamente 

hipnotizado. As ondas dos seus grandes cabelos estavam com um caimento 

perfeito. Um batom vermelho coloria sua boca linda e imaginei ela por todo 

meu corpo. Suspirei alto demais, não me contendo, estava muito afetado por 

sua presença. 

— Lara, você está maravilhosa, minha morena — não resisti e a elogiei 

enquanto me aproximava mais de seu corpo. 

— John, tenho que dizer o quanto está lindo com essa gravata borboleta. 

— Posso não resistir e te agarrar no banheiro do restaurante, sabe disso, não 

é? — Ela balançou a cabeça afirmativamente e seus lábios se entreabriram. 

Assim que estava bem próximo dela, puxei seu corpo junto ao meu. Inspirei 

seu perfume em sua nuca e chupei o lóbulo da sua orelha. Lara gemeu 

baixinho e a apertei ainda mais. Queria que ela sentisse o que fazia comigo. 

Deixava-me louco e descontrolado.  

— Sinta o que faz comigo, minha morena — seu corpo amoleceu em meus 

braços e eu queria muito fazer amor com ela até perdermos os sentidos. Mas, 

temos que ir ao jantar, viemos ao Cruzeiro com nossos amigos. Um convite 

irrecusável de Valentina Jensen. Ela não aceita um NÃO como resposta. 

Aquela mulher não aceita desculpas e está para nascer alguém que a engane.  



— John... — ela gemeu alto, aquele som mais delicioso, eu estou totalmente 

fodido essa noite, se bem conheço a Val, temos que nos comportar e seguir 

suas regras. Bufei sem me controlar. 

— Eu sei, minha morena, mas temos que ir, a minha amiga é bem convincente 

em suas ameaças — Lara sorri lindamente, como eu amo essa mulher.  

— Então vamos, quanto mais cedo chegarmos, mais rápido podemos vim 

embora. 

— Não estou contando com isso — sorrio de lado, piscando um olho para ela, 

entrelaço nossos dedos e saímos seguindo para o jantar mais longo de nossas 

vidas. 

* * * 

Toby Williams 

 Estava exalando felicidade, porque sim, fui convidado para um final e 

semana maravilhoso com meus amigos. Quando recebi o convite, pulei e gritei 

de alegria. A minha amiga Val é demais. Já falei que amo mulheres 

poderosas? Ah não! Claro que não curto mulheres, gosto de homens, 

principalmente quando são lindos, charmosos e educados. Claro que tem que 

ter pegada. Mas, voltando ao assunto, gosto de ter amigas mulheres, 

principalmente quando são independentes e corajosas. Oh minha Nossa 

Senhora das amigas poderosas!  

 Mostrei o convite ao Paul, meu namorado, o homem da minha vidinha 

maravilhosa. Naquele dia conversamos e fizemos um amor muito gostoso, 

imaginando como seria nossos dias naquele cruzeiro babadeiro da Val.  

 Agora, estamos nos arrumando para o jantar, meu Paul colocou um 

terno e gravata borboleta, estava um gato. A noite seria longuíssima, Deus dai-

me forças, porque se ele em der coragem, nem sei o que pode acontecer. Paul 

se aproxima e sinto seu perfume amadeirado, másculo e delicioso.  



— Toby, meu amor, dá uma ajeitada na gravata para mim — esse homem 

acaba comigo, minha nossa. 

— É claro, mas por favor não faça nada, estou me segurando para não te 

beijar. 

— Não se segure, estamos só eu e você aqui, podemos fazer o que bem 

entendermos. 

— Não fale isso, Val nos espera no restaurante juntos com nossos amigos e 

você sabe que somos sem limites — Então sua boca tomou a minha, nada 

mais importava, só sabia sentir desejo e amor pelo homem da minha vida. Sua 

boca quente começou apaixonadamente. Conforme suas mãos exploravam 

meu corpo o beijo se tornou feroz, selvagem. Eu podia sentir o quanto ele me 

desejava, aquilo me consumiu e o agarrei mais. Quando não conseguíamos 

respirar afastei relutantemente sua boca da minha. 

 Respirei fundo enquanto observava seu descontrole e desejo. Mas 

temos que acalmar os ânimos e ir para o jantar. Ou poderíamos fazer uma 

rapidinha antes de irmos. Mas, já estávamos atrasados. Paul parecia não ligar, 

pois me jogou na cama e foi abrindo seu cinto rapidamente, quando vi ele já 

estava só de cueca branca. Esse homem me mata. Passo até mal, respiro 

longamente. 

— Paul, meu amor, você sabe que temos um jantar agora... 

— Eu sei, mas não vou conseguir, preciso de você! 

— Tudo bem, teremos que ser rápidos — falei enquanto tirava minha calça, ele 

pegou o lubrificante, se deitou e me virou de lado. Sua língua devorada meu 

pescoço. Minha pele estava queimando. 

— Sou louco por você Toby, não resisto a esses olhos azuis cheios de desejo 

por mim — ele me penetrou atrás depois de passar o lubrificante, arfei e meus 

olhos piscaram de tesão, suas mãos me rodearam e alcançaram meu pênis 

duro. Ele me acariciou e esqueci de tudo, só existia amor. O som dele entrando 

e saindo de mim selvagemente, eu amava esse seu jeito. Ficava maluco 

quando ele descontrolava assim.  



— Eu te amo — ele disse com a voz rouca contra minha orelha, suas mãos me 

proporcionaram um enorme prazer e não aguentaria mais — Eu te amo — de 

novo ele me disse, então estocou mais duas vezes — te amo muito, porraaaa! 

Então ele tirou seu membro e jatos de seu líquido borraram minha roupa. Sem 

controle algum gozei, meu corpo tremeu e os espasmos me dominaram e ele 

se colocou a minha frente, tomando tudo em sua boca.  

 Nem preciso dizer, tive que trocar de roupa, me vesti o mais rápido que 

pude depois de me limpar no banheiro. Paul não parava de sorri e eu também 

não resisti. Quando estávamos prontos, ele selou nossos lábios. 

— Agora sim, estou pronto, consigo aguentar a noite, mas não muito meu 

amor? — Ele sorriu e concordei. Quando chegamos no restaurante indicado 

pela Val percebi que só faltava eu e Paul, fiquei meio sem graça. Mas aonde já 

se viu, estou radiante depois do que acabamos de fazer. Cumprimentei a todos 

e me sentei ao lado de Nicole. Comentei com ela sobre a morena e o ruivo, ela 

me disse que são amigos de Adrian, Sara e Steve. Eles formavam um casal e 

tanto, amei seu olhar forte, ela parece ser uma mulher corajosa, além de ser 

linda. A noite seguiu tranquila e deliciosa, papos e altas risadas. Percebi que os 

homens e Sara estavam inquietos demais. Sorri, lembrando de que eles 

queriam estar todos em seus quartos.  

 O jantar é servido, percebo o quanto Val é dedicada, diz Damon que ela 

tratou de cada detalhe. Ele falava com um brilho exuberante no olhar. É claro 

que ama sua mulher mais que tudo na vida. Eu sei porque estou amando 

também, mas sei reconhecer de longe o que é verdadeiro. Ela pediu para os 

chefes de cozinha prepararem um prato típico que é servido em Paris, França. 

Pot-au-feu, que quer dizer panela no fogo na linguagem culinária. Ele pode ser 

apresentado como carne de panela. Val nos explicou que na França a receita 

tem um sabor especial e quis trazer para nós naquela noite. A carne é 

preparada com ingredientes tipicamente franceses. É feito um ensopado do 

bife é acompanhado por vegetais, raiz e especiarias. Os chefes peneiram o 

caldo para servi-lo separadamente da carne. O resultado é delicioso, estava 

divinamente perfeito.  



 Val havia preparado uma sobremesa, uma torta francesa também que 

nunca comi na verdade. A Tarte Tatin é a conhecida torta invertida que nada 

mais é que uma maravilhosa torta de maçã assada do avesso. A massa fica 

por cima das frutas, parece que é uma receita tradicional.  

Depois de nos deliciarmos senti todos mais desanimados e isso não 

durou mais que cinco minutos. Pois Valentina mandou tocar músicas mais 

agitadas e ela buscou todas as mulheres para a pista de dançar. Então, It ain’t 

funny começou a tocar na pista, a voz da diva Jennifer Lopez explodiu e me vi 

dançando com minhas amigas.  

Cameron começou com dois passos de cada lado e movimento dos 

ombros e todas dançamos seguindo-a. Então ouvimos assobios e palmas de 

nossos homens. As meninas estavam requebrando para eles e logo eles se 

aproximaram e dançaram com suas mulheres. 

Valentina anunciou que agora estávamos livres, Paul me encarou 

imediatamente. Não resistindo dei um sorriso safado na direção dele. Me 

despedi das minhas amigas e Paul se aproximou. Demos as mãos e seguimos 

direto para o elevador, apertei o nosso andar. Quando me virei, meu homem 

me pressionou contra a parede de aço e me beijou loucamente. Sua língua 

girando em minha boca e seus dedos puxando meu cabelo. Agarrei-o e apertei 

sua bunda, sentia o desejo pulsar em todo meu corpo. A noite estava apenas 

começando quando entramos em nosso quarto. Paul foi feroz como sempre, 

mas também foi romântico e tive a certeza de que ele era o homem da minha 

vida. Eu queria a eternidade ao seu lado. 

* * * 

Nicole e Bryan 

 O jantar foi incrível, Val sempre sabe que precisamos de momentos 

assim, onde nos descontraímos com nossos amigos. Rimos e conversamos 

muito, depois da sobremesa, fomos dançar. Então foi aí que nossa amiga 



anunciou que estávamos livres para fazer o que quisermos. Bryan me encarou 

de um jeito sensual. Seu olhar estava escuro e cheio de desejo.  

 Bryan se aproximou enquanto estava tocando Reggateon Lento, CNCO, 

Lithe Mix e dançamos em um ritmo delicioso. Suas coxas me prendendo, suas 

mãos me segurando firme. Ao sentir seus músculos duros me senti totalmente 

atraída pelo homem que me ensinou a amar como ninguém. Sua respiração 

em meu ouvido me deixou ávida por ele, então Bryan, beijou e sugou o lóbulo 

dela.  

— Quando acabar essa música vou levá-la para aquele quarto, preciso foder e 

amar você — sua voz grave me indicava o quanto ele me desejava, sorri e só 

concordei. 

— Como você quiser, gostosão! — Depois disso nos despedimos dos nossos 

amigos assim que a música terminou seguimos para nosso quarto. No 

elevador, Bryan me pressionou na parede e tomou minha boca. Chupei sua 

língua e ele gemeu roucamente. Minha pele começou a queimar de desejo, 

suas mãos por todo meu corpo. Enrosquei minhas pernas em sua cintura, 

senti-o ainda mais duro. Parei nosso beijo — Bryan, quero-o todo na minha 

boca — disse com a voz embargada pelo tesão. Ele se mexeu em um ritmo 

gostoso. 

— Eu quero você de todas as formas possíveis, vamos foder em todo aquele 

quarto enorme — o elevador parou em nosso andar, dando sinal e me soltei 

dele. Colocou o cartão na porta e assim que ela abriu ele me pegou, jogou-me 

em suas costas. Dei um gritinho — Bryan, seu louco — ele me jogou na cama 

sorrindo perversamente. 

— Louco, maluco, doidão por você, minha morena. Você é a dona de todos os 

meus desejos — depois disso, ele me encarou longamente, começou a tirar 

sua roupa. — Quero que tire sua roupa. Ah não, não... — ele termina de tirar 

seus sapatos, e calça, fica só de cueca branca, para minha perdição total. 

Distraída, acabo não tirando a minha roupa. Só consigo encará-lo de forma 

insana. 



— Deixe que eu tire esse seu vestido provocador — sorrio e adoro quando ele 

morde meu lábio inferior e o chupa em seguida — Então sua mão começa a 

rasgar meu vestido de tecido fino. Não sei porque, mas o barulho dele se 

rasgando me excitou. Tiro o sutiã e ele o arranca de sua visão. Assim que ele 

termina, o puxo para mim e tomo sua boca. Nos beijamos selvagemente, sua 

língua dominando minha boca de forma perfeita. Ele sabe me enlouquecer, 

suas mãos acariciam meus seios, e ele começa a beijar meu pescoço. Faz 

uma trilha de beijos da minha orelha até meus seios, ele morde um e o chupa 

enquanto acaricia o outro. Depois ele devora meio seio e sua outra mão desce 

até minha boceta. Ele afasta a calcinha vermelha, rendada e minúscula que 

havia escolhido para aquela noite.  

— Você sempre tão pronta para mim, meu amor. Vou te possuir e não teremos 

preliminares agora. Porque o meu pau está latejando e louco para estar dentro 

de sua dona. — Com isso ele abandona meus seios, me carrega para a mesa 

que tem no quarto, como um mini escritório. Ele rasga minha calcinha, me 

senta na beirada da mesa de madeira. Tira sua cueca e sem me dar tempo, ele 

me penetra e solto gemidos entorpecida por sua entrada, minha boceta o 

recebe, quando está todo dentro de mim começa a me beijar e estocar.  

— Mais, gostosão, mais forte... Ah, Bryan — gemo enlouquecida pelo que 

sentimos quando estamos unidos assim. 

— Eu te amo minha morena, dona da minha vida — depois disso sinto meu 

corpo convulsionar de prazer e nada poderia ser mais perfeito. Aquela foi só a 

primeira de muitas rodadas de sexo e muito amor. Fomos dormir quando já 

estava amanhecendo, olhei pela janela o balançar das águas do mar e penso 

no quanto amo minha vida. 

* * * 

Adrian e Kathriny 



 Depois de tanto dançar com minha mulher, fomos para o quarto, eu 

queria dominá-la. Iria algemá-la e me deliciar ouvindo-a me pedir por favor.  

 Durante a nossa ida até o quarto não toquei nela, só estávamos com os 

dedos entrelaçados. Não ousei olhar em sua direção, só queria que chegasse 

logo em nosso quarto. Assim que o elevador parou e apitou, as portas se 

abriram. Fomos em direção ao nosso quarto, o silêncio estava excitante. Sorri 

de lado quando levei o cartão para destravar a porta. Assim que entramos a 

fechei e Kath me olhou, percebi sua agitação. 

— Adrian... — a calei com meu dedo em sua boca. 

— Espere aí — pego o lenço que havia separado para aquele momento, ligo o 

som e dou play. Ela me encara com o lenço na mão e o olhar negro tomado 

pelo tesão.   Acompanho sua mão abrir o zíper daquele vestido vermelho lindo 

e sexy. Aproximo assim que ele cai aos seus pés e vejo minha linda de lingerie 

branca. Minha boca saliva e fico sedento por ela. Nesse momento Sweater 

Weather, The neighbourhood começa a tocar. 

Toco a maçã do seu rosto e sua nuca e vejo sua pele se arrepiar sob 

meu toque.  

— Essa noite, quero que me obedeça — não contenho a voz dura de pura 

excitação. Ela concorda e me dá suas mãos, seus olhos estão vidrados nos 

meus. — Cada vez que for gozar vai ter que dizer que me ama, ou não vou 

deixa-la gozar, sempre sei o momento que minha mulher goza — minha voz 

saí novamente grave e dura. Amarro seus pulsos e pego os grampos que 

comprei para colocar em seus seios. Ela só observa tudo que faço com muita 

calma. Pego um chicote com várias tiras de couro fino preto. Coloco-a de 

quatro — Kath, quando não suportar mais, é só dizer meu nome, tudo bem? 

— Sim, senhor! — Ela responde com a voz baixa e rouca, está excitada e meu 

pau mal se controla dentro da minha calça. Tiro o cinto e a camisa, em seguida 

aproveitando a música, coloco os grampos em seus seios arrebitados, estão 

loucos por minha boca. Ela me encara com os olhos suplicantes — Diga — ela 

sorri manhosamente — Por favor, Adrian! — Sua suplica me deixa ainda mais 

excitado — Por favor, o que? Diga para seu dono. — Ela respira fundo — 



Chupe meus seios, por favor! — Puta que pariu, essa mulher perfeita, é minha 

esposa, ela sempre gostou quando fazemos isso. Um joguinho só nosso para 

nos deixar ainda mais loucos um pelo outro. Chupo seus seios perfeitos e 

mordisco-os, depois coloco os grampos e pergunto se está tudo bem, ela diz 

que sim e beijo suavemente sua boca. 

— Está pronta? — Pergunto-a e ela assente, mas sabe que quero ouvir sua 

resposta. 

— Sim, senhor! — Ela me responde e sorrio satisfeito. Pego o chicote e lanço a 

primeira chicoteada devagar, depois vou intensificando. Vejo seu quadril se 

avermelhar, então a viro e peço para ela abrir as pernas. Quando ela faz isso 

vejo o quanto sua boceta está molhada. Chicoteio de leve o centro de seu 

prazer, em seguida não resistindo mais, me aproximo e enfio três dedos nela. 

Tiro os dedos e massageio seu clitóris, Kath arqueia seu corpo e geme alto. Ela 

sabe o que dizer, faço um jogo de movimentar os dedos e enfiá-los. Ela rebola 

em meus dedos, está tão molhada, fico fascinado e chupo seu clitóris enquanto 

meus dedos continuam com tudo. Sinto sua boceta se apertar em meus dedos 

e então retiro-os depressa, ela entende o porquê daquilo. 

— Eu te amo, muito — volto a penetrá-la com meu pau que já estava latejando, 

estoco uma, duas e três vezes. Dou a ela tudo e ela grita — Eu te amo, meu 

senhor! — Vejo tudo girar, é a porra da perfeição gozar dentro da sua boceta 

molhada, quente, apertada. Ela se contraí ainda mais ao redor do meu pau e 

fazemos nosso voo ao paraíso juntos.  

Depois disso caímos mortos na cama e logo beijo sua boca de um jeito 

enlouquecedor. Digo que a amo e desamarro o lenço, fazemos amor a noite 

toda, quando saímos do banho vejo o sol nascendo e nada poderia ser mais 

perfeito. Ela se deita e se aconchega ao meu lado, puxo-a para mim e disso em 

seu ouvido as três palavras que nunca cansei de dizê-la — Eu te amo, meu 

amor, minha vida!  

* * * 

 

 



Sara e Steve 

 Sara ondulou seu corpo no ritmo delicioso da canção, a cada batida ela 

rebolava seu quadril de forma alucinante. Meus olhos não desviavam do fogo 

que Sara Doldler era dançando. Ela passava as mãos pelo seu corpo de forma 

provocante. Porra! Estava ficando muito excitado só de vê-la. Ela se virou para 

mim no meio da pista e mordeu seus lábios carnudos. Segui seu olhar e me 

aproximei. Depois de nos despedir de nossos amigos, saímos e Sara não 

queria ir para o quarto como sempre.  

 Encontramos uma sala de jogos, estava vazia, escuro, entramos e 

fechamos as cortinas para ninguém ver o que vamos fazer ali. Porque se bem 

conheço a minha mulher, vamos ficar bem satisfeitos ali mesmo.  

Ela se aproxima estava difícil respirar, não resisto e invado sua boca 

deliciosa, nos beijamos deliciosamente, sua boca macia e gostosa, por um 

tempo ficamos nos beijando intensamente e ela se esfregando em mim, e meu 

pau está latejando de vontade de possui-la ali mesmo.  

Não resisto e passeio minhas mãos pelo seu corpo, meus dedos tocam 

a barra de seu vestido, subo o tecido. Deslizo minhas mãos procurando sua 

calcinha, mas que porra! A minha mulher está sem calcinha, vou foder ela 

muito duro, passo a mão pela sua bunda e entre suas pernas, Sara não parecia 

envergonhada por estar assim sem calcinha, é uma safada e eu amo isso. Por 

Deus, amo como essa mulher me faz sentir, ela se arqueava para trás na 

direção da minha mão, ela já estava completamente perdida. 

— Você está sem calcinha e molhada minha morena! Gosta da ideia do que 

vamos fazer aqui? — Ela não disse nada e eu enfiei um dedo dentro da sua 

boceta, com a certeza de que ela aguentaria três dedos facilmente, adicionei 

mais dois dedos e ela jogou a cabeça para trás novamente, beijo seu pescoço 

e com a ponta do dedo círculo seu clitóris a provocando lentamente.  



Então comecei a explora-la, chupei seu queixo, sua orelha, seu pescoço, 

encontrei o ponto onde sua pulsação batia freneticamente, brinquei com a 

barra de seu vestido, levantando-o lentamente. Levantei sua perna, deixando-a 

exposta ao frio do ar condicionado que soprava acima de nós, prendi seu 

joelho ao redor da minha cintura, agradeci o salto, apesar de ela ficar 

perigosamente deliciosa com eles. Ela colocou seu braço entre nós e 

desabotoou minha calça, puxou minha cueca para baixo apenas o bastante 

para deixar meu pau livre. Sara envolveu minha ereção com suas mãos e 

esfregou por toda a sua pele molhada. 

— Deixe que eu coloque isso, morena — Minhas calças estavam abertas, mas 

tinham caído um pouco abaixo da cintura, se alguém nos visse por trás, 

poderia até pensar que estávamos apenas nos beijando. Meu pau pulsava na 

mão de Sara, ela me olhava admirada com a realidade da situação. Ela passou 

a ponta do meu pau na sua entrada, ela estremeceu, e eu duro como uma 

rocha. 

— Caralho, vou gozar na sua mão inteira se você não parar com isso. — Tremi 

um pouco com a sua urgência enquanto afastava sua mão para vestir a 

camisinha, quando terminei, comecei a entrar, demoradamente. Quando estava 

profundamente dentro dela, ali na beirada da mesa de sinuca, sabendo que 

alguém poderia entrar a qualquer momento deixava tudo mais gostoso ainda. A 

penetrei, esfregava com firmeza em seu clitóris em cada estocada, onde a pele 

quente da minha cintura pressionava suas coxas.  

Não houve mais conversa, apenas estocadas em que fui aumentando a 

velocidade e intensidade. O espaço entre nós se preencheu com sons 

abafados de desejo e súplica. Mordi seu pescoço e ela agarrou meus ombros, 

levantei sua outra perna, passando as duas ao redor da minha cintura, e então 

na escuridão comecei a me mexer de verdade, rápido e urgente, gemi 

deliciosamente, a possibilidade de alguém passar por ali e nos pegar era mais 

evidente agora. Sua cabeça rolou para trás, eu sentia que ela estava perto, 

estoquei com mais força, ela gozou sem parar. 



— Oh droga — meus quadris perderam o ritmo e então soltei um gemido 

suave, com meus dedos enterrados na sua cintura. Parei, apoiando nela, 

encostei meus lábios gentilmente em seu pescoço. 

— Minha morena, você acabou comigo. — Pulsei dentro dela e ela sentiu meus 

tremores secundários do orgasmo. Acariciei sua perna do calcanhar até a 

cintura e com um pequeno gemido, me retirei. Coloquei seus pés no chão, dei 

um passo para trás e tirei a camisinha. Ela me ofereceu um sorriso lindo 

enquanto eu fechava o zíper da minha calça e ela ajeitou seu vestido e logo 

após beijou meus lábios. 

— Isso foi inacreditável Steve. 

— Foi mesmo, com você é sempre intenso, você está bem? — Pergunto-a, 

pois não raciocinamos, agimos pelo nosso desejo. 

— Estou sim, meu ruivo. Vamos para nosso quarto agora, continuar nossas 

aventuras e amor em alto mar. 

— Seu pedido é uma ordem e vivo para satisfazê-la, meu amor. — Beijos seus 

lábios e depois fomos para nosso quarto, aquela madrugada foi incrível, Sara 

em meus braços e nós dois totalmente atraídos um pelo outro. Não poderia ser 

diferente, não é mesmo. Saio do banho e vejo que está amanhecendo, o 

balançar das águas do mar trazem paz para nós nesse momento. Vale a pena 

cada minuto da nossa vida quando temos o amor, a amizade e momentos 

como esse. Por isso, devemos sempre viver intensamente. 

Fim. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


