Príncipe de Sangue
Matilha Wolf Creek 04

Storm Glenn

Príncipe de Sangue

Disponibilização e Tradução: Rachael
Revisora Inicial: Regina
Revisora Final: Angéllica
Formatação: Rachael
Logo/Arte: Dyllan

Para preservar a paz entre lobisomens e vampiros, Devlin Morgan, um lobisomem,
deve devolver o corpo de uma princesa vampira falecida ao seu coven. Quando ele chega,
encontra o príncipe Zacarius Ivinovav, príncipe governante e irmão da princesa vampira morta.
A atração entre os dois é instantânea, mas seu amor é proibido. Vampiros e lobisomens
foram inimigos durante quase 500 anos, desde a Grande Guerra. Mas Devlin e Zacarius são
incapazes de combater o seu desejo um pelo outro e finalmente se rendem.
Eles são rasgados por suas emoções, mas eles terão que resolver as coisas a tempo, de
salvar Zacarius de um destino violento. Eles poderão ficar juntos pra sempre, ou será que a
animosidade entre lobisomens e vampiros conduzirá ao fim o acasalamento deles?
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Capítulo Um
"Sua Alteza, há um cavalheiro na porta pedindo para vê-lo. Ele veio sob uma bandeira
de trégua.”
Príncipe Zacarius Ivinovav ergueu os olhos do livro que estava lendo, para ver seu
criado, Alfred, em pé na porta de seu estúdio. O homem parecia nervoso, o que parecia
estranho para Alfred. Ele sempre parecia totalmente controlado e não afetado por tudo.
"Quem é, Alfred?" perguntou ele, fechando seu livro e colocando-o sobre a mesinha ao
lado de sua cadeira. Os olhos de Zacarius se arregalaram, quando Alfred realmente estremeceu.
"Ele disse que seu nome é Devlin Morgan, senhor."
"Bravura feroz, estou curioso.” Zacarius murmurou.
"Desculpe-me, senhor?"
"Oh, nada, Alfred.” Zacarius disse, quando ficou de pé e acenou com a mão ao Alfred.
"Eu só estava comentando sobre o seu nome. Devlin significa bravura feroz, em gaélico. Bem,
deixe-o entrar, Alfred."
"Vossa Alteza." disse Alfred e estremeceu novamente. "Ele é um shifter."
"Você não disse?" Zacarius perguntou surpreso. "Bem, de toda forma, deixe-o entrar e,
Alfred, garanta que todos saibam que ele está aqui como meu convidado. Nenhuma agressão.
Isso está entendido?"
“Mas, senhor, ele é um shifter."
"Estou plenamente consciente disso, Alfred.” Zacarius respondeu. "Mas ele chegou ao
nosso portão sob uma bandeira de trégua, e que devemos honrar. Ninguém vai fazer qualquer
movimento em direção a ele, ou eles vão conseguir a minha ira. Isso está claramente
entendido?"
"Sim, é claro, sua Alteza." respondeu Alfred. "Eu vou trazê-lo imediatamente."
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Zacarius assentiu. Ele riu para si mesmo de como Alfred se precipitou para fora da sala.
O homem era um mistério, 200 anos de idade e nunca um fio de cabelo fora do lugar. Seus
ternos de mordomo pareciam sempre bem passados e sem rugas. E ele nunca parecia agitado
por qualquer coisa.
Ter um shifter no portão da frente, com bandeira de trégua ou não, parece ter feito
exatamente isso. Zacarius não podia culpar Alfred. A animosidade de longa data entre
vampiros e lobisomens vinha de vários séculos.
Zacarius, tendo um pouco mais de 500 anos de idade, conseguia se lembrar da guerra
entre as duas espécies, desde sua infância. Até o momento em que cresceu em sua vida adulta,
lobisomens e vampiros já estavam na garganta uns dos outros.
Seria interessante descobrir por um shifter sombreou sua porta agora. Ele não conseguia
se lembrar da última vez que realmente viu um pessoalmente, talvez em cinqüenta ou sessenta
anos atrás. Zacarius se sentou em uma das duas cadeiras situadas em frente da lareira.
Ele bebeu devagar o scotch de cem anos de um copo de cristal e esperou o shifter ser
anunciado em seu estúdio. Sim, isso seria muito interessante de fato.
"Entre." disse Zacarius alguns minutos depois, quando soou uma batida suave na porta.
Ele se virou para ver Alfred abrir a porta e uma figura bastante impressionante entrou. Zacarius
encontrou-se imediatamente intrigado com a beleza diabólica do homem. Ele não se lembrava
que shifters se parecessem tão bonitos.
"Devlin Morgan, sua Alteza." disse Alfred.
Zacarius se levantou e andou alguns passos mais perto do shifter. "Obrigado, Alfred.
Isso é tudo.”
“Muito bem, senhor.” respondeu Alfred. Zacarius podia ver que ele queria protestar,
mas Alfred nunca sonhou de ser nada além de eficiente e obediente, uma das razões que
Zacarius manteve os serviços do homem nos últimos cinqüenta anos.
"Basta telefonar-me, se você precisar de alguma coisa, sua Alteza."
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Zacarius esperou que a porta se fechasse para ceder ao seu desejo de ver plenamente o
homem que estava diante dele. Ele observou que, embora tivesse uma qualidade autoconfiante
sobre ele, pequenas pérolas de suor escorreram pela sua têmpora.
Ele deve estar nervoso. Zacarius se inclinou um pouco e cheirou o ar ao seu redor. Um
formigamento na boca do estômago veio sobre ele tão profundo, almíscar masculino assaltou
seus sentidos. Devlin Morgan cheirava glorioso.
Ele não perdeu o exame óbvio de Devlin e sua aprovação também. Um ligeiro sorriso
sedutor cruzou os lábios do homem, quando seus sexys olhos cor de cobre deslizavam para
baixo. Zacarius soube o momento que o seu olhar pousou na dureza pressionada contra sua
própria apertada calça de couro preta.
Seus olhos se arregalaram como o perfume denso de excitação permeou a sala. Seus
olhos se moveram para enfrentar Zacarius, seu olhar pasmo em silenciosa expectativa. Zacarius
sorriu, enquanto se movia para o seu armário de bebidas.
"Posso arranjar-lhe algo para beber, Sr. Morgan?"
"Devlin, por favor.” respondeu ele. "E eu vou tomar um uísque, se tiver."
"É claro." disse Zacarius. "Puro?”
"Claro". Devlin riu.
Zacarius serviu-lhe uma bebida, para em seguida servir-se. Ele entregou o copo a
Devlin, então se sentou na cadeira que ocupava antes. Ele gesticulou para Devlin se juntar a ele.
"Então, o que traz você ao meu portão, Devlin Morgan?"
"Você entende que eu estou aqui sob uma bandeira de trégua?" Devlin perguntou. “Não
quero problemas, mas o meu Alfa me mandou aqui."
"E por que o seu Alfa ordenou que você viesse me visitar?" Zacarius perguntou.
"Duvido, que eu mesmo conheça esse homem." É bem verdade. Zacarius era certo que ele não o
conhecia. Ele estava, porém, muito interessado em conhecer o homem que estava sentado em
frente a ele. Devlin Morgan pode ser um shifter, mas era malditamente belo.
"Trata-se de sua irmã, a princesa Adrianna."
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Puta merda! Zacarius franziu o cenho. Se Adrianna estava envolvida, não poderia ser
bom. A menina começou a dar problemas, no momento em que deixou o berço. Zacarius não
poderia mesmo começar a contar as confusões em que ele a tirou.
"E que tipo de problemas minha querida irmã se meteu desta vez?"
Devlin parecia hesitante. Zacarius detectou uma mudança em seu perfume como se o
seu nível de apreensão aumentasse subitamente. Devlin torceu as mãos, deixando cair seu olhar
para o fogo. Zacarius se surpreendeu bastante pelo olhar de pesar no rosto de Devlin, de tal
maneira que não conseguiu esconder a sua reação, quando ele continuou.
"Eu sinto muito, sua irmã foi assassinada."
"O quê?" gritou, pulando para seus pés. "O que quer dizer minha irmã foi assassinada?
Quem a matou?" Ele se aproximou em direção a ele, só parando quando Devlin se encolheu em
sua poltrona. Zacarius virou-se para olhar a lareira. Inclinou-se com o braço contra a lareira de
mármore branco e respirou fundo várias vezes para acalmar sua raiva. Ele não deixaria um
shifter vê-lo perder o controle.
"Como a minha irmã morreu, e quem fez isso?" ele perguntou, depois de alguns
instantes.
"Você precisa entender, ninguém decidiu matá-la, mas ela ameaçou não só o meu Alfa e
seu companheiro, mas nosso bando inteiro. Vários membros do nosso bando já haviam sido
mortos. Quando ela atacou o meu Alfa, ele não tinha escolha senão defender-se."
"Seu bando?” Zacarius perguntou, a confusão o inundando. Ele se virou para olhar para
Devlin.
"O que você quer dizer com vários membros foram mortos? Que negócio ela ainda tinha
com uma matilha de lobos?"
“Ajudaria se você pudesse dizer isso com um pouco menos de mérito, sua alteza.”
Zacarius levantou uma sobrancelha. Parece que Devlin Morgan vivia pelo seu nome.
Ele precisava ser cheio de bravura feroz para ter a coragem de censurar o príncipe de um coven
de vampiros. Ele impressionou Zacarius.
"Minhas desculpas, Devlin.” Zacarius disse. "Por favor, continue."
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"Pelo que temos sido capazes de reunir, sua irmã fez um acordo com vários membros
do nosso bando para trocar lobisomens por território e dinheiro".
"Para o propósito de quê?"
"Sangue de lobisomem."
Zacarius assentiu. Todos sabiam que o sangue de lobisomem era um afrodisíaco para os
vampiros. O sangue humano poderia sustentá-los, mas beber sangue lobisomem era como
tomar um bom vinho. Podia mantê-los por longos dias, mais do que o sangue humano.
"Por favor, continue." disse Zacarius. "Se minha irmã estava envolvida, eu sei que tem
que haver mais."
"Eles planejavam iniciar um programa de reprodução. Eles procriariam e abateriam
lobisomens pelo seu sangue. Adrianna precisava acasalar com o Alfa do nosso bando e procriar
uma criança metade lobisomem, metade vampiro, e depois matar o Alfa para que ela pudesse
governar o bando."
Zacarius mal podia conter sua surpresa, atrás de uma fachada de neutralidade. "E?"
"Nosso Alfa já está acasalado, mas sua irmã decidiu que o companheiro do Alfa
precisava morrer."
Zacarius tomou um gole de seu scotch. Ele fez uma careta. Este scotch envelhecido era
para ser saboreado. Não era para se engolido. Ele precisava de uísque barato no momento, algo
que poderia entorpecer os nervos.
"Então, minha irmã encontrou o seu fim nas mãos de seu Alfa?"
"Eu não sei exatamente." respondeu Devlin. Seus dedos nervosamente puxando o
material da calça jeans desbotada.
"Ela atacou meu Alfa, mas ela também atacou o companheiro do Alfa. Ou Reece a
matou quanto ele se transformou ou Keeley o fez, quando ela o atacou com uma faca. Nós não
temos certeza."
"Keeley?” Zacarius perguntou surpreso. “Seu Alfa se acasalou com um homem?”
Zacarius não tinha certeza se ele alguma vez tivesse ouviu falar disso. Matilhas de
lobisomens pareciam ser tudo sobre o bando e ter filhotes para aumentar esse bando. Ele nunca
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tinha ouvido falar de um Alfa acasalado com um homem antes. Ele se perguntava se era Devlin
da mesma inclinação.
"Isso é um problema?"
"Não." Zacarius riu, enquanto ele se sentava em sua cadeira, mais uma vez antes
olhando para Devlin. "Apenas surpreso. É um pouco incomum encontrar um Alfa acasalado
com um homem."
"Nós não escolhemos nossos companheiros, sua alteza. O destino faz.”
"Por favor..." Zacarius disse, acenando com a mão. “... me chame de Zacarius.”
Devlin assentiu.
"Então, por que veio até aqui para me contar sobre a minha irmã?" Zacarius perguntou.
"Duvido que eu tivesse tomado conhecimento disso, se não tivesse me dito nada. Adrianna
desapareceu durante anos a fio por diversas vezes. Não teria sido uma surpresa para nós se ela
desaparecesse de novo."
“Meu Alfa queria que você soubesse que ele não considera seu coven responsável pelas
ações dela. Ele não quer qualquer animosidade entre os nossos dois povos e me pediu para
trazer o corpo de sua irmã de volta como um sinal de boa fé."
Zacarius observou Devlin em silêncio, enquanto pensava sobre as palavras do homem.
Alfas de matilhas de lobisomem normalmente iniciavam as hostilidades entre os dois povos.
Pelo que soube, os lobisomens eram criaturas hostis que se tornavam agressivas na queda de
um chapéu. As palavras de Devlin contrariavam a crença de longos tempos. Isso fez a visão
muito atraente do mensageiro com essas palavras. Devlin era provavelmente um dos homens
mais sexy que Zacarius tinha posto os olhos. E Zacarius o queria.
"Muito bem, Devlin. Aceito de seu Alfa sua demonstração de boa fé. Nem eu e nem
meu coven culpará a morte de Adrianna contra você ou os seus. No entanto, eu tenho uma
condição.”
Os olhos de Devlin se arregalaram. Os lábios de Zacarius se torceram em um pequeno
sorriso, antes que ele rapidamente mascarasse seu rosto. Ah, as coisas que ele poderia fazer para
o homem controlado diante dele, as coisas que poderia ensiná-lo.
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"Como você pode não estar ciente, o ritual de morte para o meu povo leva uma semana,
sete dias do início ao fim. É especialmente importante quando um dos membros da família
governante morre. Como um sinal de que o seu Alfa realmente não deseja se envolver em
quaisquer hostilidades entre o nosso povo, você vai ficar aqui durante essa semana, como meu
convidado.”
Zacarius abafou seu sorriso quando Devlin engasgou com o uísque que bebia. O olhar
dele foi de choque, de desespero e emoção. Zacarius se sentiu satisfeito. Devlin poderia provar
ser um brinquedo muito agradável.

"Você me ouviu, Reece.” Devlin resmungou ao telefone. "Ele diz que eu tenho que ficar
aqui como hóspede durante o ritual de morte ou ele vai considerar essa atitude uma agressão,
por parte do nosso bando de lobisomens."
"Isso é ridículo."
"Ótimo, então eu posso voltar para casa?"
"Não, você provavelmente deve ficar aí, se é isso que o príncipe quer." respondeu Reece.
"A Matilha Wolf Creek nos aceitou, não seria correto trazer a ira de um príncipe vampiro, para
cima de suas cabeças."
"Bem, maldição, Reece!" reclamou Devlin. "Apenas me sirva para as sanguessugas, por
que não?"
"Você acha que você está em perigo?"
"Não.” resmungou Devlin.
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