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REGRAS DE
PROTEÇÃO
KEEPING HER SAFE

Myrna
Mackenzie

Desde o misterioso nascimento de
Kingston Fortune, a família texana
mais famosa de todos os tempos
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sempre buscou riquezas em forma
de ouro. E agora há uma nova
ramificação dos Fortune. A família
Jamison.A jornalista investigativa
Natalie McCabe testemunhou um
assassinato. Eis que, então, Jason
Jamison, o homem que ela viu
matar a esposa, escapa da prisão e
a vida de Natalie corre perigo.
Felizmente, seu novo guardacostas, Vincent Fortune, pode
mantê-la em segurança, desde que
siga as regras ditadas por ele.
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Caro leitor,
Sempre pensei em escrever um livro
sobre um guarda-costas, por isso fiquei
muito feliz quando me convidaram para
contar a história de Vincent Fortune.
Vincent é o exemplo do herói protetor,
sobre o qual amo escrever. E, claro, o
fato de ser forte, bonito e,
relutantemente, ter uma queda por
Natalie MacCabe, a heroína, apenas
aumentou a minha alegria em escrever
sobre ele.
E Natalie é o tipo de heroína a que não
consigo resistir, aquela que dá trabalho
ao herói. Forte e corajosa, Natalie tem
certeza de que não quer um guardacostas, embora reconheça que possa
precisar dele. E por ser uma mulher que
gosta de defender boas causas, acaba
despistando Vincent a cada esquina,
apesar do perigo que corre,
esquentando os ânimos e o fazendo
soltar faíscas.
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Criar a história de Natalie e Vincent foi
uma aventura e poder continuar a
contar sobre Ryan Fortune tomou a
experiência ainda mais entusiasmante,
além de poder trabalhar com alguns de
meus autores favoritos... não poderia
ter recebido tarefa melhor.
Espero que encontrem grande prazer
em ler este e todos os outros livros da
série Família Fortune Texas: O Encontro.
Abraço,
MYRNA MACKENZIE
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Capítulo 1

Natalie McCabe deu uma olhada no homem enorme na porta
do seu apartamento e se perguntou em que confusão se
metera. De tão grande, bloqueava a luz que vinha do corredor.
Seus olhos cinzentos intensos e seu maxilar anguloso eram
quase predatórios. Parecia perigoso, e ela já tinha problemas
suficientes.
- Você não é Vincent Fortune, é? - perguntou sem esconder a
preocupação.
- Ele mesmo. - respondeu em voz lenta. - Algum problema? ele olhou para ela e depois para dentro do apartamento.
Sim, há um grande problema, Natalie quis dizer, mas engoliu as
palavras. Quando Daniel Fortune, assistente do procurador de
San Antonio, disse que lhe contrataria um guarda-costas,
esperava um grandalhão, mas não alguém com olhos tão
perspicazes. Em poucos segundos, podia jurar que registrara
cada detalhe de sua casa e de sua pessoa. Um arrepio a
percorreu. Aquele era um homem acostumado a ter o controle
da situação.
E Natalie não admitia que outra pessoa além dela tivesse o
controle da situação.
- Claro que não há problema - disse, tentando se acalmar.
-

Fui

contratado

para

protegê-la

-

Vincent

disse

mais

gentilmente.
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- Sim, entendo que isso seja necessário. Estou de acordo - ela
disse.
Ele pareceu achar graça, como se percebesse a mentira.
- Importa-se se eu entrar, então?
Natalie pensou por dois segundos. De forma alguma permitiria
que Vincent Fortune entrasse em seu apartamento. Não apenas
por sua estatura, mas por sua beleza, além do sorriso
encantador e a voz suave e rouca que prometiam prazer
carnal. Era de homens assim que as mulheres aceitavam
favores e acabavam cedendo além do devido. Porque o desejo
as fazia parar de pensar.
Natalie estava sempre pensando. No momento, pensava que
não deveria brincar com a palavra carnal.
- É realmente necessário entrar? - perguntou com medo que ele
pudesse ler sua mente. - Você não deveria ficar do lado de fora
da casa dentro de um carro à espreita de qualquer perigo? Não
é assim que funciona?
Ele levantou uma sobrancelha, com o semblante sério. Quando
olhou para ela, Natalie se sentiu pequena e frágil, mesmo não
sendo nenhuma das duas coisas. Com um metro e setenta de
altura, não era baixinha, além disso, freqüentava academia e
aulas de autodefesa.
- Precisamos estabelecer uma relação de trabalho e algumas
regras básicas antes de eu decidir qual o melhor curso de ação,
senhorita McCabe - ele disse -, para isso, precisamos nos sentar
e conversar, e certamente não podemos fazer isso num local
em que possam nos ouvir.
Projeto Revisoras
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Certo, ele tinha razão. Natalie respirou fundo, sem alternativa.
Não era a primeira vez que desejava estar numa situação
diferente. Quando foi enviada para cobrir a festa que o
governador ofereceu em honra de Ryan Fortune, um filantropo
e patriarca da família Fortune, o dia parecia comum. Como
sempre, seu chefe no San Antonio Express a pôs no circuito
social, enquanto ela queria fazer jornalismo investigativo,
Então, viu Jason Jamison matando a esposa e tudo mudou.
Deixou de ser apenas uma repórter e passou a ser testemunha
de um crime.
Não fazia muito tempo, seus pneus haviam sido cortados, e
recentemente

passou

a

receber

bilhetes

ameaçadores.

Precisava de proteção, e Daniel Fortune estava convencido de
que o seu irmão Vincent possuía a melhor agência de
segurança do mercado. Droga!
- Não quero ser chata, sr. Fortune - Natalie disse ainda sem
convidá-lo para entrar -, mas como posso saber que você é
quem diz? Especialmente na minha situação, não posso deixar
um estranho entrar na minha casa.
Vincent fez que sim com a cabeça. Os olhos dele se apertaram
de maneira que o estômago de Natalie se contorceu. Não seja
tola, disse a si mesma.
- Você acabou de se tornar a minha cliente favorita, senhorita
McCabe. - Vincent Fortune disse. - A maioria das pessoas me
deixa entrar sem fazer pergunta. Vou lhe mostrar minha
credencial, e também aconselho que telefone ao meu irmão
para confirmar quem sou. Dessa forma, ficará sossegada.
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Que piada, não tivera mais sossego depois que essa confusão
com Jason Jamison começou. Para piorar, estava num momento
sensível, escrevendo uma matéria, e ter alguém na sua cola
seria uma grande desvantagem. Ainda mais que este homem
de

cabelos

castanhos,

curtos,

olhos

cinzentos

e

corpo

musculoso não traria sossego a nenhuma mulher. A não ser
depois de um encontro sexual...
- Vou ligar para Daniel- ela disse afastando seus pensamentos.
- Oi, Natalie - Daniel disse, depois de ouvir o que queria. - Sim,
este homem é com certeza o meu irmão mais velho. Ele é um
pouco

dominador,

mas

posso

assegurar

que

é

muito

competente.
Natalie olhou para cima e cruzou com o olhar de Vincent. Por
um momento, não conseguiu desviar o olhar e não conseguiu
engolir. Dominador era uma palavra boa para descrevê-lo, uma
palavra da qual não gostava.
- Tudo bem para você, Natalie? - Daniel perguntou. Não quero
assustá-la, mas até o caso de Jamison terminar, e com todos
esses bilhetes ameaçadores, você precisa de proteção. Vincent
fará isso. Ele é muito confiável e capacitado também. Ele fará
bem o serviço, está bem?
Não, não estava nada bem. Por muitos anos fora tratada por
sua família como uma linda bonequinha que não servia para
nada. Além disso, Joe Franklin, seu chefe, pensava que as
jornalistas deveriam se contentar em escrever banalidades.
Agora Vincent Fortune seria mais um a tentar proteger a
pequena Natalie do mundo. Estava sufocada com sua presença.
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Mas não tinha escolha. Para mudar o rumo dessa história,
precisaria permanecer viva e sã.
- Tudo bem, Daniel, obrigada - disse e desligou. Certo, entre e
vamos começar, sr. Fortune - prosseguiu, dando um passo para
trás e permitindo que ele entrasse. Mas vou ser bem honesta,
não me sinto bem em ter um homem me seguindo.
- Desculpe-me - ele disse - mas tenho que perguntar.
É apenas o fato de ter um guarda-costas que a incomoda ou o
fato de eu ser homem? - indagou ainda fora do apartamento. Porque a maioria das pessoas não se sente confortável em ter
uma sombra no início, mas se acostuma. Mas se o problema é
mais profundo, aí eu preciso saber.
Ela se sentiu corar.
- Apenas não gosto de me sentir inútil. Contratar alguém para
cuidar da minha segurança me deixa sufocada, frustrada. Eu
tenho trabalho a fazer, sr. Fortune.
E era um trabalho importante. A história que estava tentando
desvendar não apenas a tomaria uma repórter respeitada, mas
também traria justiça a tantos idosos lesados. Não podia
desistir.
Vincent acenou com a cabeça.
- Respeito seu trabalho, srta. McCabe. E espero que entenda
que, embora a VF Segurança seja o meu trabalho e tenha
orgulho dele, esta situação vai além disso. A intimidação de
pessoas inocentes é um assunto que levo muito a sério. E é por
isso que estou aqui. Você foi ameaçada. Vi os bilhetes que lhe
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