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James Nash ficou chocado ao entrar em casa de sua mãe e descobrir o seu
companheiro, Donovan Morgan, esperando lá. Ele ainda ficou mais surpreso quando
descobriu que seu novo companheiro não era nem mesmo gay.
Tendo vivido no armário toda a sua vida, James não está completamente certo do
que fazer sobre isso. Especialmente desde que ele e Donovan não conseguiam manter suas
mãos longes um do outro.
Tomando uma chance de que estavam destinados a ficar juntos, James e Donovan
tentam dar ao seu acasalamento uma tentativa. Mas, antes que pudesse realmente explorar o
seu novo relacionamento, um louco estava empenhado em provar seu ponto atirando em
Donovan.
Entre situações loucas, assassinos loucos e parentes ainda mais loucos, Jim e
Donovan se esforçam para encontrar um meio termo em suas vidas juntos. Mas, quando
Donovan é chamado para voltar a casa por seu Alfa, a chance de trabalhar em seu
relacionamento é a menor das suas preocupações.
Manter um ao outro vivo pode vir a ser muito mais difícil.
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Revisoras Comentam...

Tina: Amei fazer esta revisão, pois sou apaixonada por lobos. Jim e Donovan
mereciam ter uma história mais longa. Storm acertou em cheio em reescrever este livro.
Como fazer quando dois companheiros não são gays e nunca estiveram com homens?
Simples, sigam o exemplo de Jim e Donovan, mantenham as mãos um no outro e veja no que
dá. Eles terão que enfrentar muitas lutas antes de conseguir o sonho tão almejado que é
ficrem juntos, sem Donovan ficar recebendo tiros e de quebra ganham dois maravilhosos
presentes. Auuuuuuu. Agora fiquei com vontade de ler a Série de novo.

Rachael: Realmente, tanto o Jim quanto o Donovam mereciam uma história maior,
smepre achei muito simples o modo como acasalaram e nunca entendi porque a Stormy fez
um conto com o segundo filho do Daniel, quando a história do Joe e do Nate foi tão
detalhada. Mas ela se redimiu, a história é linda, tudo o que eles enfrentam para ficarem
juntos é muito bem colocado, as dúvidas, os desejos, os medos. E eles tem muito o que
enfrentar! E a Stormy fecha essa história com chave de ouro, na verdade duas lindas chaves
de ouro. Venham descobrir!!!
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Capítulo Um
“Então, quanto tempo nós estamos ficando?” Donovan Morgan perguntou quando se
virou para olhar para seu irmão, Chase, puxando seus óculos escuros para baixo o suficiente
para dar uma olhadela por cima deles. Ele estremeceu e empurrou-os rapidamente sobre seu
nariz quando a luz do sol do exterior atingiu seus olhos. Talvez não devesse ter bebido tanto
na noite anterior.
“Enquanto eles precisarem de nós. Quilliam nos disse para ficar até que acabasse”
Chase respondeu enquanto dirigia seu caminhão pelas ruas tranquilas rumo à casa de Daniel
Nash, Alfa da Matilha Wolf Creek.
Eles haviam recebido ordens para ir. E uma ordem de seu alfa não podia ser
ignorada, não importava o quanto Donovan quisesse.
“E quanto tempo isto deve levar?” Donovan perguntou, ouvindo o suspiro profundo
de seu irmão em resposta à sua pergunta. Ele sabia que estava sendo irascível, mas estava se
sentido irritado. Ele não queria ser a babá de algum pequeno humano.
“Até que tenha terminado, Donovan.”
Donovan apenas revirou os olhos e passou a mão pelo colarinho, no comprimento do
cabelo castanho-claro. Ele realmente não queria estar aqui, mas seu alfa, Quilliam Reece,
tinha pedido que ele e Chase viessem ajudar a Matilha Wolf Creek. Ele poderia pensar uma
centena de lugares que preferiria estar, mas uma ordem era uma ordem.
“É isso? Este é o lugar onde o Alfa da Matilha Wolf Creek vive?”
Donovan estava atordoado, enquanto observava com curiosidade quando puxava
para dentro da garagem de um casarão branco. A casa tinha visto melhores dias, mas parecia
estar conservada. Estava bem longe da sua cabana muito moderna, como poderia ser.
“Acho que sim,” Chase respondeu quando virou a ignição do caminhão e puxou as
chaves. “Nós podemos muito bem ir para dentro.”
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Donovan acenou com a cabeça, abrindo a porta e saindo. Quando virou para fechar a
porta, hesitou, sentindo os cabelos na nuca levantarem. Alguém estava olhando para ele de
dentro da casa.
Ele fechou a porta e virou-se a tempo de ver as cortinas da frente voltar para o lugar.
Humm, isso lhe dizia. Aparentemente, eles tinham sido esperados. Andando atrás de Chase, o
seguiu para frente da porta, esperando, enquanto Chase batia.
Levou apenas alguns momentos para a porta se abrir e uma mulher mais velha
aparecer. “Olá, vocês devem ser Chase e Donovan. Seu Alfa chamou e nos disse que estavam
chegando. Eu sou Maryann Nash, companheira de Daniel Nash. Por favor, entrem.” Ela
disse, enquanto segurava a porta aberta e gesticulou para eles entrarem na casa.
Donovan sorriu quando passou por ela, seguindo seu irmão para dentro da casa. Ele
estava um pouco surpreso com a acolhida. O desgaste do lado de fora desmentia o conforto
caseiro de dentro da casa velha da fazenda.
Era realmente muito bom.
Donovan amava sua cabana de madeira, especialmente nos tetos altos abobadados,
com suas vigas de madeira natural, mas havia algo sobre esta casa que se sentia diferente do
que sua própria casa. Talvez fosse isso. Esta era uma casa. Seu lugar era um apartamento de
solteiro.
“Posso servir algo meninos?” Maryann perguntou, trazendo sua atenção de volta
para ela.
“Não, obrigado.” Donovan e Chase responderam ao mesmo tempo. Ele observou
Maryann acenar com a cabeça, esfregando as mãos.
Ela não parecia nervosa, mas não havia dúvida alguma que havia ansiedade na
mulher mais velha.
“Então, por favor, sentem-se. Meu marido está na casa do nosso filho, Joseph agora,
mas nosso outro filho, James, estará aqui em alguns momentos para levá-los até ele.”
Donovan acenou com a cabeça e foi se sentar no sofá ao lado de Chase, apoiando os
cotovelos sobre os joelhos e apertando suas mãos, enquanto esperava. Maryann parecia um
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pouco nervosa e se perguntava se estava com medo deles. Isso teria feito sentido. Não era
frequentemente que a companheira do alfa se reunia com estranhos sem a presença do alfa.
Donovan estava um pouco confuso quanto ao porquê do alfa não estar lá agora.
“Sra. Nash está tudo bem?” Ouviu Chase perguntar, grato de não ser ele a perguntar.
Ele não se sentia tão bem com o lixo emocional feminino. Inferno, ele não fazia isso com a
porcaria emocional masculina. Essas coisas o faziam tremer.
“Por favor, me chame de Maryann.” O rosto da mulher pareceu acender quando
sorriu, fazendo-a parecer anos mais jovem do que Donovan sabia que tinha que ter.
“Somente estou chateada, com todo este negócio com Nate. Ele é um menino tão doce e não
merece ser caçado como um pedaço de propriedade perdida.”
“Nate?” Donovan perguntou com curiosidade. Reece não tinha lhes contado por que
estavam vindo ajudar, exceto para dizer-lhes que estavam vindo proteger alguém. Eles não
tinham realmente nenhuma ideia do que estavam se metendo.
“Companheiro do meu filho, Nate Summers.”
Huh?
“Nate é o companheiro do seu filho?” Donovan perguntou surpreso, que Maryann
estava falando tão casualmente sobre o companheiro do seu filho, quando ele era outro
homem. Pelo que podia ver, não a incomodava em nada. Sua mãe, por outro lado, ia virar... e
talvez o esfolasse vivo.
Depois de Chase e seu irmão Devlin terem saído do armário há alguns anos atrás,
ficou muito claro para Donovan, que não tinha permissão para ser gay. Ele era responsável
pela produção de filhotes e continuar o sobrenome da família. Ser gay não era uma opção.
“Sim, Nate é companheiro de Joseph. Isso é um problema?” Maryann perguntou,
sentando-se reta e olhando atentamente para Donovan. Havia uma sugestão de aço nos olhos
da mulher, como se os questionando a desafiar a ideia de dois homens estarem juntos.
“Não, Madame. Um companheiro é um companheiro, não importa o que seja.”
Donovan respondeu, surpreso que realmente quis dizer isso. Ele tinha procurado sua
companheira por tanto tempo, que não se importaria se ela tivesse bolinhas roxas.
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“Bom, porque não vou ter esse menino olhando para baixo, por causa de quem ele
ama. Ele trouxe mais felicidade para meu filho, na pequena quantidade de tempo que está
aqui, que eu já vi. Joseph quer tudo para aquele menino e, suspeito que Nate significa tudo
para meu filho.”
Donovan sorriu para deixar Maryann saber que entendia suas palavras. “Isto é como
deve ser, madame.”
“Juro, se você me chamar de Madame de novo, em vez de Maryann vou incitar meu
marido contra você.” Maryann riu.
“Sim, Madame — quero dizer, Maryann.” Donovan riu.
Maryann assentiu com a cabeça, enviando a Donovan um pequeno sorriso. “Vocês
garotos tem certeza que não querem algo para beber? Algo para comer, talvez?”
“Não, obrigado, Maryann. Nós paramos na cidade e pegamos algo para comer.
Nosso Alfa não explicou exatamente a situação para nós, assim não sabíamos quando
poderíamos ter outra chance.” Chase explicou.
“Bem, acho que não estaria pisando nos pés de ninguém, se eu dissesse que vocês
estão aqui para manter Nate seguro. Alguém está atrás dele e nós precisamos de rapazes
fortes, como você dois, para ter certeza que este louco nunca coloque suas mãos nele. Não há
como dizer o que lhe aconteceria depois.”
Donovan virou sua cabeça devagar, para ver como Chase estava tomando estas
poucas informações. Situações como esta era um assunto delicado para ambos, que era
provavelmente por que o Alfa os enviou.
Chase ficou ereto, as mãos em punhos cerrados. Donovan sabia que teria que
responder pelos dois Ele voltou-se para Maryann e sorriu. “Nós entendemos, Maryann, e não
se preocupe, faremos tudo ao nosso alcance para manter Nate seguro.”
Maryann esticou o braço e acariciou a mão de Donovan. “Eu sei que você fará. Eu só
estou tão... oh — esse deve ser meu filho, James, agora.” Ela disse, quando ouviu a porta da
frente abrir e fechar.
“Mãe?”
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Donovan congelou, quando os cabelos atrás de seu pescoço levantaram com a
profunda voz rouca no outro cômodo. Seu pênis ficou tão duro, que estava com medo de que
ia rompesse o jeans.
Quem diabos era esse vindo através da porta e por que estava tendo uma reação tão
intensa, ao som da voz do homem? Ele nunca tinha experimentado nada como isto em sua
vida, não com qualquer garota que já namorou ou com qualquer garota que tinha dormido.
Então, por que esta voz?
Donovan viu quando um par de pernas longas envoltas um jeans azul apertado,
entrou em sua linha de visão. Levantou os olhos lentamente, quase com medo de se mover
rápido demais, subindo pelas musculosas coxas grossas. Seus olhos pausaram na
protuberância apertada, que lhe disse que o outro homem estava tendo quase a mesma
reação que ele antes, movendo-se para o estômago plano e o peito muito bem esculpido e
uma mandíbula lisa e quadrada.
Mas foram os olhos cinza nublados do homem, que seguraram Donovan enfeitiçado.
Um olhar, Donovan sabia que estava viciado. Inferno estava obcecado. Estava olhando nos
olhos do seu futuro, de seu companheiro e ele era um homem.
Como fodido era isto? O destino o acasalou com outro homem. Donovan mal conseguia
envolver sua mente em torno disso. Ele quis dizer isso quando falou que não tinha nenhum
problema com o filho de Maryann ser acasalado a outro homem, mas ele? Isso era uma outra
história.
Isso era uma outra história. Ele não poderia ser gay.
Ele nunca tinha estado com um homem. Ele não saberia, a primeira coisa a fazer com
um, se o tivesse na cama. Ele só esteve com mulheres. Acho que isso estava para mudar.
Agora que tinha encontrado seu companheiro, qualquer outro estava fora dos limites.
Donovan tinha que decidir o que ia fazer com seu companheiro muito masculino.
“Oh, James, você está aqui. Alguma palavra?” Maryann perguntou, quando
rapidamente se levantou e dirigiu-se para abraçar seu filho.
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Donovan levantou também, tendo sido ensinado a ter boas maneiras por sua mãe.
No entanto, não podia tirar os olhos do homem nos braços de Maryann. Por algum motivo,
que não podia imaginar, queria ser os braços em que o homem estava. Seu queixo quase caiu
quando percebeu que ele era ciumento.
Que estranho era isso?
“Este é meu filho, James.” Maryann disse, quando os apresentou.
“Estes são Chase e Donovan Morgan da Matilha Shasta. Seu Alfa os mandou aqui
para nos ajudar a manter Nate seguro.”
“Eu sou Chase.” Donovan viu Chase quase em câmera lenta, estender a mão para
apertar a mão de James, depressa apertou sua mandíbula e suprimiu o rosnado possessivo
construindo em sua garganta. Não faria nada para mostrar a sua mão, antes dele ter uma
chance de conversar com o homem.
Quando James virou seu olhar para Donovan, sentiu centenas de borboletas voando
em seu estômago. Este era seu companheiro. Ele estava para tocar em seu companheiro pela
primeira vez. Ele mal podia manter sua mão de tremer, enquanto segurava-o.
“Eu sou Donovan. Donovan Morgan.” Ele disse, esperando que sua voz soasse
estável para os outros na sala. Ele soube pelo leve alargamento dos olhos de James, que
ouviu a profunda queda em sua voz.
“James. James Nash, mas você pode me chamar de Jim.” Ele disse da mesma maneira
que pegou a mão de Donovan. A mão de Donovan começou a tremer, no momento que a
pele quente de Jim o tocou. Tinha sentido o choque elétrico que percorreu as palmas das
mãos em que sua pele tocou? Será que sentiu o vínculo que foi formado imediatamente entre
eles? Ele estava tão confuso por isso, como Donovan estava?
“Jim.” Donovan respondeu, balançando a cabeça. Ele segurou sua mão um momento
mais, olhando no fundo dos olhos cinza esfumaçados de Jim, antes de relutantemente liberálo. Ele não queria deixá-lo ir, mas sabia que tinha que fazer. Podia ver que Chase estava
começando a olhar estranhamente para ele pelo canto do olho.
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“Posso usar seu banheiro?” Donovan perguntou, arrancando seus olhos longe de Jim
para olhar Maryann. Ele precisava escapar por alguns minutos para reunir a compostura. Ele
sentiu liberado, quente. Inferno, ele sentiu dolorido.
“Vou ter mostrar onde está.” Jim disse depressa, saindo dos braços da mãe para
liderar o caminho.
Donovan seguiu atrás dele, seus olhos caindo para o arredondado traseiro andando
na frente dele. Maldição! Se ele ia ter que ser acasalado com um homem, pelo menos, era um
homem com um belo traseiro. Ele sempre teve uma coisa por traseiros firmes e o da frente
dele, parecia ser muito firme. Donovan não conseguia acreditar o quanto queria descobrir se
isso era verdade. Seu pau duro batia contra o fecho, acrescentando mais força ao seu plano.
Quando Jim abriu uma porta e entrou, Donovan ficou surpreso até que percebeu que
era um escritório e não o banheiro. Ele o seguiu, fechando a porta atrás dele, vendo quando
Jim foi para um pequeno armário de madeira pequeno e depressa despejou duas bebidas de
pequena dose. Ele os pegou, girando. Sua mão tremia quando entregou um dos copos para
Donovan antes de beber o seu.
Donovan queria saber se Jim estava sentindo a mesma necessidade dolorida que ele
estava. Tudo estava misturado com um monte de confusão sobre toda a situação e polvilhada
com medo. Donovan estava tão fora de suas profundezas que nem sequer o ouviu dizendo.
Deixando o copo no balcão, olhou atentamente para Donovan por alguns instantes,
antes de balançar a cabeça, uma divertida risada atravessou seus lábios. “Enquanto eu prefiro
homens, eu não estou fora do armário.” Ele disse.
“Eu não sou gay.” Donovan respondeu, rapidamente bebendo do líquido marrom
em seu copo.
Jim riu nervosamente. “Bem, parece que está para mudar para nós dois.”
Donovan colocou seu copo ao lado do de Jim, antes de virar o olhar para ele. Quando
olhou abaixo, percebeu que Jim era alguns centímetros mais baixo, que seu um metro e
noventa. O topo de sua cabeça, de negro carvão mal chegava até o nariz.
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