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Sable Hunter

Série Hell Yeah!
01 - CALOR DO VAQUEIRO
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RESUMO:

Aron McCoy não quer mais saber das mulheres, exceto para sexo.
Quando Libby Fontaine chega ao rancho Tebow, está determinada a vi
ver
uma vida inteira em poucos meses. O médico a avisou que ela não pode c
ontar
que a remissão de sua leucemia seja permanente.
A atração entre Aron e Libby é instantânea e avassaladora. Mas quando Aro
n
descobre que ela é inocente, recua. Ele não tem nada para oferecer a uma g
arota
que merece laço branco e promessas.
Porém um dia ele surpreende Libby dando prazer a si mesma e ouvea
gritar seu nome e o calor explode em seu corpo!
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COMENTÁRIO ALCIMAR SILVA:

Gente, o livro é lindo! A história é linda mesmo. Imagine você saber que te
m
uma doença gravíssima, que aparentemente está curada desta doença, em
bora
esse diagnóstico não seja 100%? O que vocês fariam sabendo que tem
pouco
tempo de
a vida

vida?

A

nossa

mocinha

soube

o

que

fazer:

aproveitar

intensamente, procurando fazer tudo que sempre quis mas não pode porque s
ua
doença lhe deixava limitada. Pois é, inclusive “aquilo”.
Vocês vão adorar, porque além de ser um livro muito “hot”, ele é chei
o de
sentimentos tais como: o amor, a amizade, o carinho. Vocês vão ver tudo i
sso,
além de conhecer (embora seja uma personagem fictícia) uma mulher que l
utou
muito pela vida e principalmente pelo amor e felicidade da nova família que
ela
arranja e pelo grande amor da sua vida. Beijos a todos e mais uma vez para
béns
Pégasus
ossa

Lançamentos

por

esse

livro

maravilhoso,

especialmente

para

n

equipe: Soryu na Disponibilização, Vanessa Cartaxo na Tradução, Nessa Borges n

a
Revisão Inicial, Lina na Revisão Final pelo show de trabalho.
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PRÓLOGO

Avidamente, ela desceu os lábios por seu pênis.
— Chupe-o, querida, sugue-o com força. — Tristan segurou sua ca
beça
com uma mão, com a outra mantinha a porta fechada, mesmo que fosse
o juiz a
tentar entrar.
Danielle estava ansiosa para agradá-lo. Ela carinhosamente aumen
tou a
pressão, usando a ponta de sua língua para provocar a fenda minúscula na
ponta
de seu pênis, imitando o movimento que este instrumento de prazer logo ia
fazer
em sua boceta vazia, dolorida.

Libby lambeu os lábios. Homem, ó homem. Dar um boquete a um
cara
parecia ser um tesão total. Ela se contorcia onde estava. Rapaz, o que ela
não
daria por um pepino para praticar um pouco mais. Um dia, ela prometeu
a si

mesma, iria precisar dessa habilidade.

— Venha até aqui, minha querida. — Tristan a puxou para cima.
— É a
minha vez de te agradar. — Ele puxou o corpete para baixo rudemente, tr
avando
sua boca quente e gananciosa em seu mamilo distendido e ansioso.
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— Oh, sim, Tris! — Danielle empurrou contra seu rosto, saboreando a d
or e
o prazer da raspagem de seus dentes na extremidade da ponta de seio incha
do.

— Como você está se sentindo, Libby?
— Ai meu Deus! — Assustada, Libby jogou seu livro no ar. Ele caiu da
ndo
uma pancadinha bem no topo da careca do médico. — Desculpe doutor. Você
me
assustou! — Libby segurou seu peito, agradecida que o seu coração não er
a a
doença do dia.
— Você estava lendo pornô novamente, Libby? — Doc Mulligan ado
rava
provocar Libby Fontaine. Ela era tão bonita quanto doce.
— Não é pornografia, doutor. É romance erótico. Há uma diferença, sabi
a?!
— Ela ficou imóvel enquanto o médico verificava os sinais vitais.
Ele estava auscultando seu coração, mas isso não o impediu de continua
r o
seu falatório.
— Oh meu Deus, isso devia ser bom, sua pressão arterial está um p
ouco
elevada.
Libby corou e escondeu a cabeça no travesseiro.
— Era bem quente.
— Explique-me a diferença entre pornografia e erotismo. Eu não acred
ito
que eu possa viver outro dia sem compreender as variações deste determi
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