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Resumo 

 

 

Quando o amor está na linha, cruzar é o único caminho a tomar. 

 

Eaton Franks estava de olho em Marty, o líder dos falcões, por um longo 

tempo. Depois que resgata o bad boy, as coisas tomam um rumo trágico e parece 

que o líder da gangue nunca poderá voar novamente. Quando Eaton tem a chance 

de usar um feiticeiro para curar o amor de sua vida, mal sabe ele que isto o vai levar 

para seu próprio rapto. 

Marty está fora de si Quando o shifter águia é sequestrado. Ele sabe que eles 

são companheiros e ele está disposto a fazer qualquer coisa para recuperá-lo. No 

entanto, agora tem que escolher se ele está disposto a desistir de sua metade falcão, 

a fim de salvar a sua águia. Às vezes o amor faz um homem fazer coisas malucas. 

  

 

Dedicatória  

 

Para RJ Scott que disse que eu não poderia adicionar um shifter pombo a um 

livro... Então lá. 
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Notas das Revisoras 

 

 

Revisora inicial 

 

Esta história não encanta só a águia e sim todos nós que a lemos, pois é 

muito envolvente e os personagens são lindos e bem construídos, nos admiramos 

com a força do amor entre eles e o elo que os une, mas eu vou deixar para que 

vocês se deliciem com a história! 

 

 

Revisora Final 

 

Eu li esse livro antes mesmo da TM sair, pois estava extremamente 

maravilhada com a série, e sinceramente, não a nada a dizer sobre esse livro além de 

que é realmente encantador eu AMO o Eaton, ele é um fofo! 
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"Eu..."  

“Hmm?” Eaton ainda manteve seu olhar de fora. “Eu acho que você precisa 

reavaliar seus números." 

Embora sua mente estivesse focada em outras coisas. Seus pensamentos 

saltaram como uma bola em um dessas velhas máquinas de loteria, girando em 

torno de uma cúpula cheia de ar, sem rima ou razão. A concentração desapareceu 

enquanto tentava agarrar uma pequena esfera de uma idéia, mas perdeu-a para as 

massas giratórias. 

Marty estava em outra sala enquanto preocupação e medo mordiscaram 

Eaton em igual medida. Marty iria acordar? Mesmo que o médico não sabia. Eaton 

se preocupava com o lábio inferior com os dentes como preocupação a testa 

franzida. Ele pressionou o rosto para a janela, deixando o vidro frio absorver 

alguns de seus calores e acalmar o seu espírito inquieto. 

"Você tem um problema." 

Eaton suspirou. "Acho que tenho vários." Ele ainda não se virou. Seus 

estudos o chamaram, mas ele ignorou sua chamada. Em vez disso, assistiu os 

falcões circulando janela de Harris. Ele tinha uma aposta com Carey acerca tempo 

levaria o urso paciente para sair com seu rifle e começar a escolher os pássaros um 

por um. Harris odiava quando as pessoas perturbavam a sua luz, enquanto estava 

pintando. 

"Sua descoberta carece de documentação de apoio, e você pulou algumas 

etapas," o homem chato continuou. 

Eaton gemeu antes de voltar para seu parceiro de estudo. De alguma forma, 

o trabalho de laboratório em sua aula de física avançada não conseguiu agarrar 
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qualquer parte de sua atenção enquanto a vida estava em frangalhos. Como poderia 

a beleza do mesmo uma equação perfeitamente equilibrada cai com o amor de sua 

vida inconsciente na sala ao lado? Ainda assim, devia um pedido de desculpas 

Gallen. 

"Desculpe, eu acho que estou distraído hoje", disse a seu parceiro de 

laboratório. 

Theos Gallen estreitou os olhos para o seu Eaton. "Eu não sei por que você 

está tão disperso, Eaton, mas é preciso puxá-lo junto. Este teste é de trinta por 

cento de sua nota. Se você não passar esta classe, não importa o quão brilhante é a 

sua dissertação, você não será capaz de apresentá-la.” 

Eaton assentiu. Ele sabia que fez. Eu simplesmente não conseguia me 

importo. 

"Você está certo." Ele forçou seus pés para andar seu caminho de volta para 

a mesa e sentou-se. Não importa o que aconteceu com Marty, ele precisava para 

puxar sua merda juntos e ter certeza que não iria reprovar fora da faculdade. 

Dissertação de Eaton só tinha um pouco mais. 

Ele podia ir perante ele para defender sua tese. Antes, porém, precisava 

terminar todas as suas classes. 

"Você quer falar sobre isso?", perguntou Gallen. Eaton piscou para seu 

parceiro de laboratório de surpreso. 

Gallen tinha uma reputação de ser frio, um tipo de pessoa indiferente. Com 

seu cabelo loiro e olhos verde-pratas gelados, Gallen poderia ter homens ou 

mulheres comendo fora de sua mão, mas nunca parecia perceber alguma das 

pessoas que o observavam. Mais do que uma pessoa mencionou a rabugice de 

Gallen para Eaton quando foi atribuído a Gallen Quando ele tinha sido como um 

parceiro de laboratório. Eaton nunca respondia as perguntas de sondagem de 

outros alunos. Ele não fez fofoca, e sabia muito bem o quanto doía ser apontado 

como diferente. 
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Eaton tinha alguém já descobriu que Gallen não era um qualquer ou estava 

tão focado em ser um estudante e não permitia-se qualquer distração. Eaton tinha 

se encontrado antes com os estudantes de pós-graduação que tinham quase a visão 

de túnel e não estavam interessados em nada além de sua pesquisa. Ele não sabia 

bem o suficiente para definir se Gallen pensava assim, ou se eu era de fato um filho 

da puta frio. 

O foco da Gallen em estudar ainda superou própria obsessão de Eaton. 

Agora que eu pensei sobre isso, ele não conhecia bem Gallen ou até mesmo o tema 

de sua tese de doutorado. Seu parceiro de laboratório nunca disse a Eaton seu 

campo específico de estudo. 

"Meu namorado está em coma", Eaton deixou escapar. 

Estremeceu quando as palavras escaparam de sua boca. Marty 

provavelmente mudou mesmo se já se ouviu descrito como o namorado de Eaton. 

Será que eles ainda têm um relacionamento? Que consistia em mais de Eaton 

desenfreada paixão pelo líder falcão? Um suspiro deslizou de Eaton, longo e 

sincero. Ele queria que tivesse tido a oportunidade de tocar em Marty. Agora nunca 

poderia saber a sensação das mãos do shifter falcão em seu corpo. 

Ele ficou longe nervosamente, esperando que Marty pudesse desenvolver 

sentimentos por ele. Seu desejo de ser algo mais do que outra pena no cinto de 

Marty tinha levado para ele resistir avanços de Marty. Agora, preocupado com 

Marty, Eaton não iria acordar novamente e nunca perdoar a si mesmo a 

oportunidade perdida. 

"Eu não sabia que você tinha um namorado. Ele é uma águia, também?" 

Eaton piscou para focalizar. Eu fiz uma careta, como as palavras de Gallen 

afundou dentro "Você sabe que eu sou um shifter águia?" 

Gallen assentiu. 

Eaton raspou sua memória, mas não conseguia se lembrar de dizer a Gallen 

que era qualquer tipo de paranormal em tudo. "Como?" 



  

 

Para Encantar a Águia – Irmãos Banded 3 

Amber Kell 
 

 

 

7 

Gallen riu. "Eu conheço um monte de shifters. Eu cresci em uma cidade 

shifter. Além disso, Eaton, você é provavelmente a única pessoa que não me 

perguntou sobre meus olhos, que tempo imediatamente estacas você como um 

paranormal. Eu rastejo para fora mais do mesmo nossos colegas." 

"Eu pensei que se você queria que eu soubesse você me diria." Eaton deu de 

ombros. Ele não ligava para o que uma pessoa foi tratada como retardado 

enquanto outras pessoas também. Se eles fossem idiotas, chutava sua bunda e 

seguia em frente. Ele não pode parecer um cara durão, mas Aden Gage, pai de seu 

melhor amigo, lhe ensinou como lutar sujo e lidar com uma arma. Sem uma sujeira 

com ele mais de uma vez. 

Quando Gallen tinha sido emparelhado com ele, como um parceiro de 

laboratório, não ocorreu a Eaton protestar. Ele se perguntava acerca dos incomuns 

olhos prateados de Gallen, mas nem todo mundo gostava de discutir a sua 

verdadeira natureza. Eaton raramente qualquer um que me disseram não serem que 

eu sabia de um fato Eles eram simpáticos para parar. Paranormais pode ser o pior 

segredo guardado em Seattle, mas enquanto ninguém confirmou que havia coisas 

que deram colisão na noite e dia, os seres humanos poderiam viver em sua bolha 

feliz de negação. 

"Eu sou um feiticeiro", confessou Gallen. 

"Oh". Eaton inclinou a cabeça enquanto eu considerava o seu colega. Ele 

nunca conheceu um feiticeiro antes. Pelo menos não que eu soubesse. "Por que 

você está estudando física?" 

"Física e magia tem um monte das mesmas propriedades. Existem regras que 

ambos devem seguir. A diretriz naturalmente, se você quiser. Se você passear lá 

fora um desses limites é consequências muito importantes." O olhar de Gallen 

deslizou para cima e para baixo, o corpo de Eaton antes de eu desviei o olhar. "O 

que está errado com o seu namorado?” perguntou abruptamente. Lembrando o 

corpo partido de Marty trouxe raiva correndo por ele, e as pontas dos dedos 
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Transformadas em garras. Levou várias respirações longas, lentas antes que eu 

pudesse falar, e mesmo assim eu podia sentir o pássaro tentando sair. Se eu já não 

tivesse matado o falcão que tinha machucado Marty, ele voltaria e rasgar ele, 

lentamente. Uma bala na cabeça foi muito rápida para o bastardo. 

"Ele está em coma, se recuperando de um ataque. Estou preocupado que ele 

nunca vai ser capaz de mudar e usar suas asas novamente." Dor invadiu Eaton com 

o pensamento do falcão paralisado. Seu falcão. Nada se sentia melhor do que a 

brisa deslizando em sua forma animal, e ele não conhecia um único shifter pássaro 

que se sentia diferente. Negar esse prazer seria arrancar a alma de Marty. Eaton 

levantou-se e começou a se mover para trás e para a frente da sala, incapaz de ficar 

parado enquanto Marty estava tão quieto. Como se compelido a agir para ambos. 

Gallen inclinou a cabeça enquanto eu observava Eaton ritmo. 

"Ele é uma águia, também?" 

Eaton balançou a cabeça. "Não, um falcão." 

"Isso explica o bando circulando sua casa. Eu me perguntava sobre isso”, 

disse Gallen, diversão iluminando seus olhos prateados. 

Quando Carey voltou para a cidade, ele tinha resolvido os falcões no terceiro 

andar, limpando o resto dos quartos do sótão que tinham sido abandonados há 

muito tempo atrás. Em todas as poucas horas, um dos falcões shifters localizados 

suas bolas e se atreveu a espreitar em Marty, mas nenhum deles ficou por muito 

tempo, não depois Eaton olhou para baixo. Quando eles não tivessem protegido 

Marty eu precisava, eles não merecem a vigiá-lo agora. Eaton não permitirá 

qualquer um deles muito perto de seu falcão. Eles sabiam melhor do que desafiá-lo 

depois dele colocar uma bala no braço do primeiro que ficou tagarela falcão shifter. 

Temiam-no agora. 

Eaton não conseguia parar o sorriso de satisfação. Se considerado que ele 

nunca foi violento antes, mas depois que eles tinham permitido Marty a sofrer, ele 

tinha muito feliz arrancá-los todos carecas. Marty havia protegido e levou-os por 
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anos, e eles experimentaram Sua volta se virou para ele a primeira vez que ele 

queria algo para si mesmo. 

Eaton tinha lhes disse que estavam todos livres para ir e encontrar novos 

ninhos. Recusou-se a fazer qualquer coisa, exceto ficar até Marty acordar. Ele não 

estava indo para ser um líder de falcões. Seu verdadeiro líder que ele queria acordar 

e chutar bundas e suas penas coletivas ele mesmo. No entanto, foram falcões de 

Marty até que um novo líder fosse escolhido. Eaton não tinha o direito de chutá-los 

para o meio-fio até que Marty lhe desse o seu aval. 

O som de passos pesados anunciava a chegada de Harris antes arrastou para 

o quarto. 

"Como é que Marty está indo?”, Eu perguntei. 

Sendo um shifter urso, Harris sempre teve uma presença dominante Quando 

entrava em qualquer sala. O fato de que eu era de fato um artista suave de coração 

com uma bela alma levou muitas vezes a maioria das pessoas de surpresa. 

"Nenhuma mudança", Eaton ofereceu Preferenciais Harris um meio sorriso. 

Ele não poderia remover rampa até a energia para crível felicidade falsa. "Ele está 

curando lentamente". 

Talvez seja melhor que Marty permanecesse um pouco adormecido. Eu não 

conseguia transformar até os ossos fundidos juntos novamente. Lance, o filho da 

puta sádico, tinha quebrado os braços e as pernas de Marty. 

"Espero que ele acorde cedo. Os falcões estão começando circular em 

formações em torno da mansão. Eu vou começar a praticar o meu tiro logo se não 

pararem de bloquear a minha luz”, Harris resmungou. 

Eaton mordeu o lábio para segurar a risada. Divertia Como ele conhecia, por 

vezes, seus amigos. Demorou muito para virar Harris, mas ninguém mexeu com 

sua iluminação Quando ele estava tentando pintar. 

"Fico feliz em ouvir que eu não sou o único que acha-los irritantes” Ele se 

condoeu com Harris. 
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"Eu também estou cansado de pesca-los para fora da fonte quando deixam 

de funcionar", disse Harris, uma carranca estragar suas belas feições. 

"Da próxima vez deixe-los lá. Talvez depois de alguns deles se afogar, eles 

vão parar”, Eaton aconselhou. Ele nem sequer tentou esconder seu desprezo dos 

falcões. 

“Eaton" Harris protestou. 

"O quê? Eles nem sequer tentar salvar Marty! Nem um deles teve a coragem 

de levantar-se por si mesmos. Eles tem sorte de eu não enterrar os muitos deles sob 

a casa. " 

Gallen ouviu e riu trás. 

Harris balançou a cabeça. "O medo faz coisas estranhas com as pessoas. Dê-

lhes uma chance." 

Eaton cruzou os braços sobre o peito. "Eles tiveram a sua e provaram 

oportunidade de Produzir para ser inútil. Eles se importavam acerca dele em tudo, 

Eles teriam protegido ele. Qualquer um deles poderia ter desafiado Lance, mas não 

teve um único falcão que tentou." 

Ele não faria caverna sobre este assunto. Os falcões deixaram seu líder para 

baixo. Eaton não confiar em nenhum deles para vigiar Marty agora. E se um deles 

Esperava terminar Marty falcão fora e tomar a liderança para si mesmo? Não 

importa que Marty houvesse tentado deixar o grupo. Eles não iriam aceitar a sua 

demissão. Agora, já que Eaton matou Lance, Eles tentaram fazê-lo, mas ele recusou 

ser o seu líder. "Só lhes dar outra chance", disse Harris. "Eles podem ser chatos, 

mas eu acho que eles realmente se preocupam com ele." 

"Amigos não deixam amigos ficar enterrado na adega", Eaton disse 

incisivamente. 

"Oi, eu sou Gallen," interrompeu a Gallen conversa para oferecer a mão 

para Harris. Eaton sacudido. Ele tinha quase esquecido Acerca presença seu colega 

do estudante. 
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"Olá, Gallen." Harris voltou seu olhar para Eaton. 

"Você não me disse que conhecia um feiticeiro." 

Gallen riu. "Está vendo? Eu disse que você poderia dizer a toda a gente." 

"Como você sabe que ele é um feiticeiro?", Perguntou Eaton. 

"Os olhos. Todos os feiticeiros tem a mesma aparência”, Harris explicou. 

"O que procurar?" 

"Suprimido magia. Seus olhos têm um brilho prateado Porque faz muito 

mágico lá dentro.” 

"Huh. Como é que eu nunca sei o que?" 

Sorriso gentil de Harris repreendeu Eaton mais alto que palavras. "Porque 

você só se concentrar em coisas mais importantes para você. Você não se preocupa 

com os feiticeiros Acerca de modo que você nunca os aprendeu." 

Eaton não sabia se ficava ofendido que deve ser sido o devaneio e suportar 

que seu amigo shifter, aparentemente, tinha uma melhor compreensão sobre a 

realidade do que ele ou não. "Eu acho que seria melhor começar a prestar atenção." 

O aceno de cabeça foi a sua única resposta. 

Pela primeira vez, notou o urso shifter Eaton tinha em seu bom par de jeans 

e uma de suas poucas camisas sem pintura nele. "Onde você está indo?" Harris 

corou. "Eu recebi um telefonema de um cliente de Denton e meu, chamado 

Anderson. Enviei-lhe o projeto que eu pedi e fotos dos meus trabalhos mais 

recentes. Eu amava minha arte tanto que ele me recomendou a um amigo vampiro 

de seu onCapitol Hill. Eles querem me colocar em uma tentativa de pintar uma 

parede para a entrada do seu novo clube. Estou indo lá para conferir o espaço. " 

"Você não vai por si mesmo", Eaton Protestou. De jeito nenhum eu iria 

enviar shifter suave seu amigo em um local onde eu poderia ser exaurida antes 

mesmo de saber o que estava acontecendo. Harris teve a infelicidade de acreditar 

que o melhor de todos. Um péssimo hábito Eaton tentou convencê-lo de que no 

passado. 
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"Por que não? É negócio. Eles não vão me saltar para um lanche rápido, 

quando eu estou lá para fazer o trabalho para eles", disse Harris como se eu não 

pudesse contemplar um mundo onde um vampiro mordia um shifter desavisado. 

Urso velho bobo. 

Eaton estreitou os olhos para bochechas rosadas de Harris. "Qual deles você 

gosta?" 

"Qual o quê? Eu só vou lá para fazer um trabalho.” Harris colocou as mãos 

nos bolsos, mas não iria encontrar os olhos da Eaton. 

"Uh huh. Qual vampiro você tem o seu pequeno coração peludo em 

setembro?" Isso nunca tinha ocorrido a Eaton que Harris poderia ter a amar a vida. 

Nos últimos anos, ele só tinha visto Harris em um punhado de encontros. Carne e 

sangue as pessoas não podiam geralmente competir com o primeiro amor, a arte de 

Harris. 

Harris tocou a ponta do seu pé direito contra o chão de madeira. "Nada virá-

lo." 

Merda, Harris realmente tinha uma paixão! Eaton só estava brincando antes. 

Ele fez a única coisa que podia naquele momento. "Carey", ele gritou. 

"Eaton" Harris assobiou para ele, os olhos arregalados com alarme. "O que 

você está fazendo?" 

Alguns minutos se passaram então Carey correu para o quarto. "O que 

aconteceu? Será que Marty acordou?" Carey pode ser o único humana Entre os 

amigos, mas eu era o único que eles todos olharam para a resolução de problemas. 

Não havia ninguém melhor do que em crises 

Carey, exceto, talvez, o seu pai. 

Sem um pingo de culpa, Eaton derramou os feijões. "Harris tem uma queda 

por um vampiro e vai visitar o clã sozinho!" Ok, eu me senti um pouco culpado 

por ser um delator, mas só um pouquinho. Segurança da Harris veio primeiro. 

"Isso é verdade, Harris?" Carey Perguntado nesse tom silencioso e perigoso 
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indicou que a desgraça sempre iminente. Arrepios correram pela espinha de Eaton 

e eu comecei a realmente me sinto mal. 

Harris concordou. 

"Qual vampiro?" 

Claro, Harris oferecidos preferenciais até o nome de imediato. Você não 

manter as coisas de volta de Carey. "Rohan". 

Eaton engasgou. "O líder do clã?" 

Harris concordou. "Eu sei. É estúpido, mas eu fá-lo completamente para 

mim. Ele é lindo." Harris suspirou. 

Carey deixou escapar um assobio cortante. 

Três falcões caíram para o quarto, tropeçando uns sobre os outros para 

entrar. Eaton não se lembrar de seus nomes, mas olhava para eles de qualquer 

maneira. Idiotas. 

"Vocês três vão com Harris. Eu quero que ele esteja protegido em todos os 

momentos”, Carey ordenada. 

"Sim, senhor", disseram em uníssono. 

Harris suspirou. "Eu tenho que levá-los?" Ao leve tom armou gemido como 

uma adolescente mal-humorada. 

"Sim", disse Carey. Não há espaço para contradição ou balançando de que 

existia em sua voz. Harris estaria tomando o trio de falcões com ele. "Eu sei que 

você não acha que Rohan vai prejudicá-lo e que você pode estar certo, mas não 

temos idéia de como o resto do seu clã sente. Certifique-se de levar seu telefone 

celular e confira comigo a cada hora. Entendeu?” 

"Sim, Carey, mas eu tenho certeza que vou ficar bem", Harris recuperou. 

Eaton balançou a cabeça. Eu já podia prever como isso iria acabar. 

"Melhor prevenir do que morto". Carey Harris tapinhas nas costas e 

mandou-o em seu caminho com o trio de falcões. 

Yep. Lá se foi ele. O grande shifter urso e seus três patetas. Talvez Eaton 
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fosse ter sorte e Harris iria perdê-los ao longo do caminho, deixando três falcões 

menos para se preocupar. 

Eaton franziu o cenho para Carey. “Os mantêm no bolso de trás agora?" Ele 

não sabia por que, mas uma pontada de ressentimento perfurou seu peito com o 

pensamento de Carey assumir o rebanho. 

Carey deu de ombros. "Eles precisavam de algo para fazer. Se Eles 

mergulharem e bombardearem o meu escritório mais uma vez, eu estaria indo para 

diluir a população de shifter falcão. Marty não pôde apreciar ter um terço de seu 

rebanho abatidos enquanto dorme." 

Lágrimas arrepiou a parte de trás dos olhos de Eaton. "Eu não sei se ele já 

vai acordar para cuidar." 

"Eu sei." Carey apertou o ombro de Eaton. 

"Ele tenho muita coisa para voltar." 

"Lance fez um número em suas costas. Estou esperando que ele não vá 

inviabilizar suas asas Quando Ele cura”, Eaton disse preocupado. Ele mordeu o 

lábio como compartilhou sua ansiedade com a pessoa com quem eu mais confiava 

na Terra. Como os outros três do quarteto, a Eaton espera Carey para corrigir tudo. 

Ele odiaria que Marty de ser o primeiro problema Carey não poderia resolver. 

"Quando Marty acordar, se ainda não puder mudar, vamos encontrar alguém 

para ajudá-lo a se curar." Confiança de Carey desvendado o nó torcendo interior da 

Eaton. Carey nunca deixava Eaton para baixo. Se houvesse alguma maneira de 

salvar as asas de Marty, Carey iria encontrá-lo. 

"Obrigado. Desculpe interromper o que estava fazendo”, disse Eaton. 

Carey riu. "Eu estava adiando a trabalhar no jardim. Eu pensei que talvez eu 

recrutar a equipe alada e tê-los a fazer algo além de ocupar espaço." 

"Bom plano. Você também deve dar-lhes o dever de cozinhar. Quero dizer, 

eles não fazem nada, mas voar ao redor e mau humor quando eles não estão em 

suas motos", Eaton respondeu. A falta de motivação dos falcões para fazer algo útil 
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o irritava. 

"Não se preocupe. Eu tenho todos os tipos de coisas para fazer."O Sorriso 

de Carey quase teve Eaton preocupado com os seus camaradas de penas. 

Carey acenou para Gallen, mas não apertar as mãos. "Eu vou deixar vocês 

dois voltem ao trabalho." 

"Obrigada". Eaton realmente precisava encerrar seu papel. Eu 

relutantemente Seguido Gallen volta para a grande mesa que tiveram seus laptops e 

documentos espalhados em um emaranhado de palavras e equações. Física era da 

Eaton só o amor além Marty e ele duvidava que ele devolvesse o carinho. Nos 

últimos meses, o seu trabalho de dissertação tinha abrandado a um gotejamento. 

Entre os shifters lobo atacando companheiro de Carey e os crocs de água salgada 

atacando Denton, momentos de paz recentemente tinha sido poucos e distantes 

entre si. 

"Boa sorte com isso. Vou reunir a tripulação no jardim". Carey parou a meio 

caminho da porta. "Você não precisa perdoar os falcões, mas se Marty acorda e 

leva-los de volta, ele vai colocá-lo em uma posição desconfortável. Se você não 

pode aceitá-los, talvez você deva deixar Marty ir." 

"Talvez", Eaton concordou. Ele não prometeu perdoar os bastardos que 

deixam um psicopata danificar Marty. Eu não tinha matado ainda, eles devem ser 

gratos, não lamentando a Carey. 

"Pense nisso", Carey aconselhado. 

Ele assistiu Carey sair, em seguida, virou-se para seu trabalho. Ele precisava 

se concentrar em sua pesquisa, mas sua mente continuava à deriva de volta para o 

homem inconsciente no outro quarto. 

"Ele é incomum para um ser humano," Gallen comentou em tom pensativo. 

"Sim. Carey é um alfa forte. Ele está acoplado a um shifter jaguar”. Eaton 

tinha quase certeza que Carey era o alfa nessa relação também. Broden parecia um 

grande gato malvado, mas Carey não tem um osso submisso em seu corpo. 
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Gallen riu. "Um humano alfa!? Por que os falcões mesmo o ouvem? Seu 

líder não é? " 

"Eu não vou reclamar deles. Eu continuo esperando que eles voem fora  e se 

tornem problema de outra pessoa. Marty disse a eles que queria deixar a vida na 

estrada. Eu não sei por que eles estão por aí, exceto talvez Eles esperam que ele vai 

mudar de idéia. Eu não. " Eaton esperava que Marty planejasse ficar em um ponto 

para ele, mas não sabia o real motivo. Antes do ataque de Marty, os dois nunca 

tiveram a chance de falar. Para todos Eaton Sabia, Marty tornou-se apenas cansado 

de toda a viagem e queria passear e trabalhar em seu bar. Sua decisão pode ter a ver 

com a Eaton nada. 

"Eu posso vê-lo?", Disse Gallen. 

"Por quê?" Atenção da Eaton quebrou totalmente a Gallen. Seus instintos 

protetores queimados como eu avaliaram a expressão do Galo para o perigo. 

"Porque eu poderia ser capaz de ajudar. Eu tenho algumas habilidades de 

cura do lado da minha mãe, da família. Ela vem de sangue Fae". 

"Oh," Eaton Isso o animou com a notícia da audição. 

Fae eram conhecidos por suas habilidades de cura e também foram muito 

difíceis de encontrar. O Fae estavam diminuindo em número e poucos estavam 

dispostos a entrar em cena paranormal, devido à alta ocorrência de seqüestro. 

Ambos os outros paranormais e seres humanos ficaram encantados pelos Fae 

facilmente e muitas vezes tornou-se obcecado, levando a um alto nível de 

abduções. 

"Claro, você pode vir vê-lo. Está na hora de eu ir vê-lo de qualquer 

maneira." 

Seu projeto não pareceu estar progredindo muito longe. Marty preenchido 

todos os pensamentos de Eaton. Eu precisava sair dessa sua obsessão e obter a seu 

trabalho feito. 

Um barulho no outro quarto ergueu os espíritos e fez o coração de Eaton 
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pular uma batida. 

Voz "Porra!" De Marty, duro e com raiva, tinha Eaton corrida do estudo. 

"Ele está acordado", gritou Eaton. Abandonando Gallen, corri pelo corredor 

para o quarto onde tinha colocado Marty. Eaton derrapou até parar Quando o 

olhar de ouro de Marty prendeu-o para o local. 

O shifter falcão se sentou na cama, mas não se moveu mais do que isso. 

"Ei, você não deve tentar levantar-se", Eaton protestou. "Você ainda está se 

recuperando." 

Pela expressão de culpa de Marty, Eaton sabia que isso era exatamente o que 

o shifter falcão tinha tentado fazer. 
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Narty está de volta queimava como o fogo do inferno, mas o cheiro de 

Eaton e ouvir o suave timbre de sua voz em outra sala tinha Marty, instintivamente, 

tentando buscar sua matança. 

Achando que ele não podia se mover dentro o falcão tinha gritando o seu 

protesto. Ele não poderia estar ferido. Toda a sua Eaton merecia acasalar alguém 

que poderia mantê-lo seguro e ainda deixá-lo espalhar suas asas douradas. Marty 

recusou-se a deixar seu fosco ser desprotegido. 

A visão da Eaton em pé ao lado de outro homem fez o falcão tentar vir para 

a frente. Besta interior de Marty desejava afundar suas garras em alguém que eu via 

como uma ameaça. 

"Venha aqui", Marty estendeu as mãos. Ele gemia como o movimento 

enviou dor lancinante por meio dele. Seus braços e pernas doíam. Ele teve ossos 

quebrados antes. Não tantos de uma vez, mas ele sabia que o prejuízo sofrido 

como. Lance tinha feito um minucioso trabalho para ter certeza que Marty não 

podia mudar para curar os danos que ele causou. Quando chegasse a suas mãos no 

outro shifter falcão, ele mataria o filho da puta. 

Eaton estudou Marty por um longo momento, como se tentando determinar 

o raciocínio por trás de seu pedido. Depois de uma pequena pausa, ele andou para 

frente até que eu estava ao lado da cama e agarrando Dentro de distância. 

"O quê?" 

Eaton Colocado as mãos de Marty em seus quadris, segurando-o ainda. O 

shifter águia sempre nervoso e inquieto Quando Marty quase podia sentir a tensão 

escorrendo de Eaton. 

"Eu estava indo para encontrá-lo." 'Vê não tinha chegado mais longe do que 

sentar-se, mas o pensamento estava lá. 
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"Por que", perguntou Eaton. "Você não está em condições de estar à 

procura de ninguém. Você precisa se acalmar e descansar um pouco. Eu não sei o 

que você está pensando, tentando sair da cama. Você está ferido." 

Marty fez uma careta. "Eu precisava ter a certeza que estava tudo bem. 

Aquele desgraçado, Lance, disse que iria atrás de você. Como eu vim parar aqui?" 

"Eu atirei em Lance na cabeça, ele nunca vai tocar em alguém novamente." 

Sorriso sombrio da Eaton de satisfação tinha pau de Marty subir. Seu bebê tinha 

um traço vicioso Marty encontrou extremamente atraente. 

"Como você me encontrar?" 

"Denton descobriu onde você estava, e Harris ficou para fora. Eu matei o 

Lance, e se afastou”, Eaton resumida. 

Marty pegou o olhar assombrado nos olhos da Eaton, e eu sabia que não 

tinha sido tão fácil como disse Eaton. 

Incapaz de resistir à tentação de sua morte, ele colocou o rosto de Eaton e 

puxou-o suavemente. Seus lábios roçaram e calor derramado por Marty no contato. 

Seu falcão interior gritou o seu acordo. 

Um espasmo de dor empurrou-o para fora de sua neblina sensual. Marty 

engasgou da dor. 

Eaton recuou. "Oh, me desculpe eu sem fiz pensar” A culpa estampada no 

rosto de Eaton teve Marty rápido para tranquilizar. 

"Não, meu Companheiro, eu preciso de você." Ele não deixaria Eaton culpar 

a si mesmo. Não depois de tudo o que ele tinha feito para Marty. 

"Companheiro?" Olhos de ouro marrom da Eaton se arregalaram. 

"Merda." Ele não tinha a intenção de dizer isso. Só porque ele finalmente 

admitiu para si mesmo Eaton não significava que eu queria saber ainda. 

Infelizmente, a partir da luz brilhando nos olhos de Eaton, já era tarde demais para 

tomar atrás. 

"Nós somos companheiros. Isso explica tudo. Por que eu não sei disso? 
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"Eaton franziu a testa. Poderia Marty vínculo entre eles sentem a arranhar como se 

Eaton tinha acabado de descobrir sua conexão. 

Estresse e ansiedade sobre o desconhecimento da Eaton cantarolou junto 

com ele. 

"Porque você é apenas um bebê", Marty acalmou. 

"E uma virgem." 

Marty nem sequer tentar manter a satisfação de sua voz. Não querendo 

alguém para ter uma chance no shifter águia levou a sua decisão de se estabelecer 

agora. Eu não planejo Permitindo Eaton para espalhar suas asas com mais 

ninguém. Nunca. 

Eaton corou com palavras de Marty, mas recuperou rapidamente. "Então, se 

eu tinha tido relações sexuais com outra pessoa, eu teria sabido fomos 

companheiros." 

"Você já teve alguma coisa a base em suas experiências. Se você já teria sido 

capaz de dizer que eram companheiros, eu não sei. "Marty tentou ser honesto. Ele 

nunca mentiu para Eaton antes, eu não estava acerca de começar agora. 

O som de alguém pigarreando relutantemente tirou a atenção de Marty longe 

de sua matar. 

Marty voltou sua atenção para o homem magro com o cabelo loiro claro e 

olhos verdes prateadas que tinha entrado com a Eaton. Marty gostaria de ter o 

sentido do olfato do amigo croc de Eaton. Gostaria de colocar uma aposta que este 

recém-chegado cheirava a inveja como pimentas picantes. 

Seguiu o olhar de Eaton Marty. "Oh, desculpe. Este é Gallen. Ele está na 

minha aula de física avançada. Ele está me ajudando com algumas equações". 

Gallen modestamente deu de ombros antes de dizer: "Eu não sou da mesma 

liga como Eaton. Eu estou apenas apontando as falhas sem nenhuma idéia de 

como corrigi-los." 

Marty não gostou do sorriso carinhoso que Gallen deu a Eaton. Agora que 
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ele estava acordado, ele definitivamente certificando se sua amizade não iria mais 

longe. Quem tocasse Eaton perderia alguns dedos, mesmo se eu tivesse que 

contratar um assassino para fazê-lo. 

"Não, você está realmente ajudando", Eaton corrigido, voltando-se para 

enfrentar Marty. "Eu não estaria tão longe como eu estou, se Gallen não ajudar a 

encontrar os erros em minhas equações." 

Marty se sentiu melhor assim que desejou que pudesse arrancar o coração de 

Gallen. O presunçoso olhar de Gallen para Marty brilhou sobre o ombro de Eaton 

enviado uma centelha de irritação por ele. 

"Eu estou sempre feliz em ajudar", disse Gallen. 

A necessidade urgente de rosnar para Gallen quase o fez sorrir. Logo ele 

estaria rosnando como os shifters gato acasalado amigos da Eaton. Esse 

pensamento preocupante Marty tinha relaxar contra os travesseiros. 

Eaton tirou o telefone e discou. "Olá, Dr. Frennem, Marty está acordado 

agora. Sim, obrigado. " 

"O que faz o bom Dr. tem a dizer?" 

Perguntou Marty. 

"Ele está a caminho", respondeu Eaton. 

"Bom, talvez eu possa me dizer se ele é seguro para mudar novamente." 

Marty não curaria se eu não pudesse mudar, e eu não poderia se transformar em 

um falcão sem tudo claro. Sem a devida orientação, ele poderia destruir 

completamente as asas e nunca voar novamente. De jeito nenhum eu iria prender 

Eaton shifter com uma ave que não voa como um fosco. Ele preferia arrancar seus 

próprios braços agora. 

Eaton torceu os dedos juntos, como ansiedade Derramado fora dele. "Havia 

um monte de danos." 

"O que você quer dizer?" Marty fez uma careta. "Eu não me lembro de 

muita coisa. Lance atacado por trás de mim e tudo que eu me lembro é um 
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morcego batendo-o em minhas pernas para que eu não conseguia me levantar. " 

"Bastardo". Algo brilhava através dos olhos escuros da Eaton, e seu rosto 

doce de shifter realizado uma expressão que eu não tinha feito Marty feliz Matt é 

chegado em seu lado ruim ainda. Ele nunca tinha pensado Eaton como um homem 

agressivo antes, mas eu poderia ter que reavaliar sua opinião. Afinal, as pessoas 

Concedidas seus destinos só par perfeito. 

"Hey," Marty pegou a mão da Eaton na sua. 

"Obrigado por cuidar dele." 

A idéia de correr para o resgate Eaton Marty tinha pegado na admiração de 

seu matador. Eu era uma espécie de pena que eu perdi a chance de ver Eaton em 

ação. 

"Eu ofereci meus serviços preferidos como um curador, se o médico diz que 

você não está curando corretamente," Gallen interrompido. "Eu tenho um pouco 

de sangue Fae e podem ser de alguma ajuda." 

"Obrigado, mas isso não será necessário”, Marty disse. Ele mal manteve o 

tom calmo. As unhas de Marty começaram a alongar. Ele impiedosamente 

empurrou de volta para seu falcão debaixo de sua pele. Transformar não era uma 

opção. Ainda não. Isso não o impediu de contemplar bicando os olhos do Galo. 

Algo deve ter mostrado em seu olhar porque o feiticeiro deu um cauteloso 

passo para trás da cama. "Por que não te vejo mais tarde, Eaton? Chame-me se 

você precisar de alguma coisa.” 

"Eu não vou", disse Marty. 

Eaton Marty deu um olhar de reprovação antes de dizer a seu amigo. 

"Obrigado por sua ajuda." 

"Não tem problema, te vejo na escola amanhã." 

Gallen esquerda com um último olhar a saudade de Eaton. 

Marty deixou-o ir, sem outro comentário, considerando-a uma vitória. 

Afinal, Eaton ficou ao seu lado e nem sequer mostrar o seu amigo para fora. 
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"Será que o médico acha que eu vou voar de novo?" Ele tentou não deixar 

Eaton sabe o quanto a sua resposta era importante para ele. 

Sorriso triste da Eaton arrepios de medo na espinha de Marty. "Nós não 

sabemos. Lance quebrou os braços e as pernas em pequenos pedaços. Você precisa 

curar mais alguns dias antes de você pode até tentar voar. Eu não quero que você 

reinjure-se se há alguma chance de você pode curar." 

Marty engoliu a bile subindo na sua garganta. Eu não poderia imaginar nunca 

voar novamente. 

Seu falcão interior que gritava sua insatisfação sobre o pensamento. Ambos 

queriam sentir o vento que flui através de suas penas. Para um shifter pássaro, 

voando pelo ar foi uma das razões que existiam. 

Voar limpou a cabeça e acalmou sua alma. Se ele saiu eu não mudaria ou ser 

capaz de voar novamente, ele teria que ter certeza que o bando sabia que eles 

experiente para cuidar da Eaton. Uma vez que não tinham feito o amor, no 

entanto, eles não foram completamente ligados. Entre o rebanho e bons amigos da 

Eaton, poderiam cuidar do shifter águia e certificar-se de que eu tinha uma vida 

boa. Afinal, se todos tinham que matar e nem todos encontraram um, então fazia 

sentido algumas shifters viveram e morreram sem nunca ligado com a suposta 

outra metade de sua alma. 

Eaton sentou na cama ao lado de Marty. Marty deu no seu instinto para 

correr mais. Pressionando seu rosto contra o pescoço de Eaton, Matt eu inalei seu 

cheiro. Eaton tinha cheiro de menta e do sol. O shifter águia No início deve ter 

voado para ser tão embebido com a fragrância do lado de fora. 

"Será que você vai voar?", Perguntei. 

Eaton balançou a cabeça. "Não, ainda não." 

Interessante. Seu fosco naturalmente cheirava tudo das coisas favoritas de 

Marty do mundo. Curioso, ele inclinou sua cabeça, expondo o pescoço para sua 

matança. 
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"O que eu cheiro para você?" Eu perguntei. 

 Não dando Marty uma chance de mudar sua mente, seu nariz deslizou ao 

longo do pescoço do Marty. Arrepios surgiram através da pele de Marty dançou 

como tremores de sensação através de seu corpo. Ele mordeu de volta um gemido 

quando Eaton esfregou seu rosto através da carne Marty, marcando Marty como o 

seu. 

"Eu não disse que me marcar, eu disse que eu cheiro", Marty reclamou com 

pouco calor. 

"Você tem um cheiro parecido com o meu, e agora todo mundo vai saber 

isso também", Eaton respondeu simplesmente. 

Marty abaixou a cabeça para encontrar o olhar de Eaton. Seus olhos tinham 

virado purê de ouro metálico águia Mate como interior de Eaton olhou de volta 

para ele. Marty congelou. Eu não sabia se a águia tinha aprovado de um mero 

shifter falcão tentando se relacionar com sua metade humana. 

"O que há de errado?", Perguntou Eaton. 

"Eu não queria assustar sua águia", Marty explicou, sentindo-se tola. 

Eaton riu. "Marty, eu sei que você é um motociclista briguento, mas eu 

tenho Aden como meu tutor. Eu sou muito mais difícil de assustar do que você 

imagina. Você é como um pintinho comparado a ele.” 

Marty abriu a boca para protestar, mas depois a fechou. Memórias do olhar 

frio de Aden tinha ele concordar com a avaliação da Eaton. 

"É justo. Onde estão os falcões?" 

Falcões não tem o mesmo sentido do olfato como lobos, ursos ou até 

mesmo shifters croc. No entanto, eles muitas vezes podem sentir de seu rebanho 

quando os outros estavam perto. Ele podia senti-los perto. Não necessariamente na 

casa, mas nas proximidades. 

"Eles estão por aí", Eaton encolheu os ombros com indiferença. 

"O que você fez para os falcões?", perguntou Marty. A falta de inflexão na 
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voz de Eaton Disse-lhe sua águia não combinam bem com o rebanho de Marty. 

Os olhos de Eaton lançou ouro novamente. "Não tanto como eu deveria. 

Eles estão vivendo no terceiro andar. Carey foi dando-lhes coisas para mantê-los 

ocupados. Eles alegaram que eu sou seu novo líder, mas eu disse a eles onde 

poderiam colocar essa idéia. Infelizmente, eles ainda presos ao redor." 

Marty assentiu. "Eles não vão até nomear alguém novo ou você faz." 

Eaton saltou para seus pés. "Eu posso apenas escolher um alfa? Por que eles 

não me dizerem? Eu pensei que tinha que ser um negócio grande.” 

"Ninguém disse nada?" Marty perguntou surpreso. 

Eaton cruzou os braços sobre o peito e se recusou a encontrar os olhos de 

Marty. "Nós não estamos exatamente em condições de falar." 

"Por que não?" Marty não entendia por que seu rebanho não iria falar com 

Eaton. Ele sabia que eles não têm problemas com ele ser gay, e eles estavam 

perfeitamente livres para voltar para suas bicicletas e continuar sua jornada através 

do país. A totalidade entre luta Marty e o resto do rebanho derivada de Marty não 

querendo viajar para longe de sua matar mais. Eaton era uma espécie de ave de 

nidificação e não seria feliz na estrada. 

Para dizer a verdade, Marty tinha cansado desse estilo de vida há muito 

tempo, mas não foi até que ele conheceu Eaton percebi o convida para sossegar 

tinha sido uma coceira por um tempo. 

"Eu não sabia que você tinha um problema com o meu rebanho." Pela 

primeira vez, Marty perguntava se eu seria capaz de manter tanto rebanho e fosco. 

Eaton já provou que ele podia assumir os falcões. Gostaria de saber se o seu 

comportamento tinha a tensão entre os levou. 

"Eu não tenho um problema com eles, até que deixá-lo ser torturado e não 

levantar uma pena para ajudar." Rosnar de Eaton disse a Marty matar o seu rancor 

realizaria uma bunda grande. 

Marty suspirou. Ele sabia que sua explicação não iria mais bem antes que as 
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palavras saíram de sua boca. "Eu lhes disse que não." 

"O quê? Por quê? "Eaton olhou para Marty. "Lance Aquele idiota não 

merecia levar o seu povo." "Ele queria qualquer mudança de ser livre para lutar 

contra mim sem se preocupar com o resto do bando atacá-los. Eu não contava 

com Lance não seguiria as regras. Quando eu lhes disse que não interfere, eu não 

achava que Lance viria atrás de mim com um bastão.” 

Honestamente, eu estava feliz Eaton tinha matado Lance, De modo que 

Marty não tem que lidar com um falcão renegado. Todo mundo sabia o que 

desafiar quais eram as regras. Para ter alguém descaradamente ignorar as diretrizes 

enfureceu Marty. Ele poderia pagar permanentemente o preço da traição de Lance. 

"Ele merecia morrer", Eaton rosnou. 

Marty perguntava se ele tinha subestimado sua águia bastante todo esse 

tempo. "Uau, eu não sabia que você era tão duro de coração, meu ouro", disse 

Marty. 

"Você não trai seus amigos. Eu mataria todos os falcões antes de deixar que 

o psicopata se aposse de você de novo”, disse Eaton. 

Marty deslizou a mão pela cabeça de Eaton, acariciá-lo. "Nem todo mundo 

tem o seu coração fiel, meu amor. Algumas pessoas pensam em si mesmas antes de 

seus amigos." 

Ele teria de se reunir com o rebanho separadamente e determinar o que eles 

queriam fazer. Ele ficaria mais do que feliz para cortá-los livres para voar em outro 

lugar. A reunião poderia ir melhor se ele não levar o seu mate volátil. Eaton, 

aparentemente, não era o tipo de perdoar e esquecer. 

"Nenhum amigo meu que se considera em primeiro lugar", disse Eaton com 

convicção. 

Marty suspirou. Não seria fácil explicar a diferença entre os amigos da Eaton 

e relacionamentos de outras pessoas. Com conexão de Eaton e os outros três 

homens era quase mais de um acoplamento sem o sexo. Estavam todos 
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intrinsecamente ligados pela vida e experiências comuns. Ele se esforçou para 

explicar a diferença a Eaton. 

"Mas você está em uma situação excepcional. Ele trabalha para os quatro de 

você, mas hierarquia falcão é diferente. Eu sou responsável por meu rebanho. Eles 

não são responsáveis para mim. Se eu não posso protegê-los, então eu sou inútil.” 

"Você não é inútil." Raiva queimado nos olhos de Eaton. "Você é um 

homem forte, que foi torturado. Eu não sei se nós estamos realmente matando ou 

não, mas eu estarei aqui até que você recebe de volta em seus pés e no ar.” 

"Eu sei que você vai." Marty tocou o rosto de Eaton com a parte de trás de 

seus dedos em uma carícia suave. Mesmo curto que o movimento teve o 

congelamento de ar em seus pulmões como a dor aumentou a sua volta em um 

tsunami de agonia. "Você é um dos mocinhos. Pena que eu não estava lá para vê-lo 

vir para o resgate, armas em punho”. Eaton riu. "Se eu sou um dos caras bons, o 

que é você?” 

"Um dos sortudos porque você pertence a mim." Ele não conseguia parar as 

palavras sinceras, embora o sentimento da declaração deva ter feito o mal. De 

alguma forma, quando se tratava de Eaton, suas barreiras habituais desapareceu. 

Suas emoções transbordaram até que eu tive a jorrar um absurdo como um poeta 

romântico idiota. Ele teria que entregar seu cartão de fodão em breve. Talvez eu 

devesse considerar um novo hobby, talvez Harris pudesse ensiná-lo a pintar. Marty 

mal conteve uma risada com esse pensamento. Seus talentos artísticos Rumo a 

drenagem de óleo foi mais do que meter nela. 

Eaton aparentemente gostaram Marty sentimental. A águia shifter inclinou-

se e deu a Marty, um beijo de boca aberta molhado. 

"Mmm” Marty gemeu. Puxando emocionado o cabelo de Eaton e deixou o 

assumir o controle incapaz de fixar o seu tapete no lugar com corrente limitada a 

sua mobilidade. Até o momento ele levantou os lábios, ambos estavam ofegantes e 

ereção de Eaton pressionado contra sua perna. 
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Eaton lambeu os lábios, puxando outro gemido de Marty. "Eu quero que 

você fique melhor para que você possa me foder neste  colchão." 

Marty beijou Eaton novamente, com cuidado para não mexer muito. "Você 

realmente sabe como motivar um homem, não é?" 

Eu gostei da imagem Eaton pintado em sua mente. 

Na visão de Marty está ligado Eaton às colunas e o fodeu até que ele gritou 

com o corpo de prazer Marty estava completamente acordando de seu sono. Seus 

músculos tensos como eu abro as pernas para abrir espaço para sua ereção 

crescente. 

Um suspiro estourar dele antes Eu poderia pará-lo como dor ricocheteou 

através do corpo como uma bola de pingue-pongue em um tribunal bola raquete. 

"Shh". Dedos cuidadosos Eaton deslizaram em Marty em suaves círculos 

como se estivesse tentando absorver a dor de Marty. "Eu tenho você, amor." 

Depois de alguns minutos, a agonia abrasadora desapareceu. 

"Você tirou isso, não é?" 

Um novo vinco Formado na testa de Eaton. "Eu tomei um pouco do seu 

sofrimento. Nem todos, "eu corri para corrigir. "Eu não tenho esse tipo de 

capacidade." 

"Oh, querida, eu não te quero magoar. Da próxima vez, deixe-me sofrer. Eu 

nunca deveria ter virado as costas para Lance.” 

"Mas eu sou a razão estivesse na situação, para começar. Se você não 

estivesse tentando sair do rebanho, Lance não teria atacado você", Eaton protestou. 

Marty suspirou sobre sua própria estupidez. "Eu pensei que ele tinha 

acabado de levar o rebanho e seguir em frente. Eu não acho que ele iria tentar 

assumir o bar também. Não faz uma tonelada de dinheiro. Inferno, que mal cobre 

as despesas. Eu só comprei para os falcões pudessem ter uma base. Eu queria ter 

algo para voltar. Não foi até que eu te conheci que eu percebi que tinha se tornado 

como é importante para mim.” 



  

 

Para Encantar a Águia – Irmãos Banded 3 

Amber Kell 
 

 

 

29 

O sorriso de Eaton animou toda a sala ou em pelo menos ele fez por Marty. 

"Desculpe interromper." Uma nova voz invadiu a fixação de Marty em 

Eaton. 

Piscando, procurei mudar seu foco para o recém-chegado. O intruso tinha o 

cheiro de um shifter aviária e os Movimentos de um, também. A maioria dos 

panfletos teve Movimentos quase nervosos ao longo do tempo em sua forma 

humana, um hábito de ter que se deslocar constantemente durante o vôo. O 

homem diante deles tinha características bastante simples, mas os olhos gentis e 

covinhas. Marty julgou ser um jovem médico, provavelmente em seus primeiros 

anos cinquenta. 

"Desculpe, Carey me deixou entrar", o homem desculpou-se em um forte 

sotaque alemão. 

"Bem-vindo, doutor." Eaton pulou da cama para apertar a mão do homem. 

"Doutor Frennem cuidou de um ferimento a bala para Aden há alguns anos atrás. 

Eu realmente especializada em shifters, mas ele é um bom doc todo”, Eaton 

concluiu. 

Marty não gostou de como os olhos do médico Seguiam Eaton, mas ele não 

podia culpar o homem. Eaton foi como crack visual, olhando apenas uma vez fez 

você querer voltar para mais. 

"Prazer em vê-lo acordado." Marty para o Doutor assentiu. "Eu revi os 

raios-x e eu sinto muito em dizer que os resultados não são bons. Levará um longo 

tempo antes que você vai sarar. Eu não recomendaria mudar por pelo menos cinco 

meses e, mesmo assim, há o risco de danos permanentes na asa. Eu posso fornecer-

lhe medicamentos para ajudar a conter seus impulsos para mudar, mas eu temo que 

o seu falcão este poder faz que você fique louco se suprimi-lo por tanto tempo. A 

escolha é, evidentemente, fazer o seu." 

Olhar solidário do médico ferido quase mais do que as palavras que pronunciou. 

Marty engoliu o nó na garganta. "Então você está dizendo, a fim de, 
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possivelmente, curar e voar de novo, eu poderia acabar destruindo metade dos 

meus animais. Existem outras alternativas? " 

Frennem encolheu os ombros. "Você pode mudar agora, mas seus ossos 

como um falcão mais do que provavelmente vai desmoronar e você será incapaz de 

alguma vez voar novamente. Ter tempo para curar, pelo menos, dar-lhe uma 

chance.” 

"Oh, não!" Soprou inconsolável de Eaton conduzia a revisão da trágica 

notícia de Marty. 

Marty inclinou a cabeça para trás, piscando rapidamente. De qualquer 

maneira, ele teria que desistir de seu precioso fosco. Ele não podia deixar o homem 

Eaton com um vínculo quebrado. 

"Então você está dizendo que se o meu falcão ficar louco, eu poderia tirar e 

mudar de qualquer maneira", perguntou Marty. Ele mal podia acreditar que a 

notícia foi ainda pior do que o previsto. Mesmo se eu consegui suprimir seu falcão 

para curar, pode ser inútil no final se eu fosse louco. 

Frennem ficou em silêncio por um momento, como pareceu considerar as 

palavras de Marty, talvez traduzi-las em sua cabeça antes de responder. 

"Sim", eu disse finalmente. "Desculpe-me, eu não poderia ser de mais ajuda." 

Marty assentiu. Eu queria dizer alguma coisa afiada e corte, mas a compaixão 

nos olhos do doutor o deteve. Pode Frennem Eaton admiro, mas o homem não 

tinha pisado um dedo do pé para fora de seu ambiente profissional. 

"Obrigado, Doutor." 

"Espere", Eaton chamou o médico Frennem Quando se virou para sair. 

"Poderia um Fae salvá-lo?" O doutor fez uma careta. "Pelo que eu ouvi da Fae, 

habilidades fazendo muito, muito maior do que qualquer outra espécie. Se você 

poderia encontrar um disposto Pode ser uma questão diferente. Eu nunca conheci 

um Fae, mas eu ouvi Eles são excelentes curandeiros. No entanto, o aviso que eu 

tenho é o Fae sempre extrair um preço. Fae não pode lhe dar nada sem pedir algo 
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em troca, ele vai contra a sua natureza. Para o Fae não tem que ser sempre um 

equilíbrio. Eles nunca fazem nada de graça." 

"Ok, obrigado pelo aviso, doutor." 

"Você é bem-vindo", disse Frennem. Com um último olhar, persistente em 

Eaton, o médico saiu da sala. 

"Eu provavelmente deveria ter mostrado a ele para fora", disse Eaton, 

encolhendo os ombros. "Eu nunca me lembro de todas aquelas sutilezas sociais. Eu 

sou meio estranho deste jeito ." 

Marty dragado um sorriso para sua matança. "Querido,dirijo uma gangue de 

motoqueiros, que não são exatamente em cima nossos costumes." 

Eaton mordeu o lábio por alguns segundos, como se contemplando algo que 

levou uma grande quantidade do pensamento. 

"Gallen ofereceu preferidos para ajudá-lo, mas eu não sabia sobre a coisa 

preço. Você acha que eu sei acerca disso?” 

Marty esfregou as costas da ingênua jovem Matt. 

"Eu estou apostando que não, querida." 

Eaton transformou-se em Marty olhos sinceros. "O que você acha que ele 

iria querer em troca de suas asas?" 

Marty sorriu, um sorriso amargo triste. "Eu não sou nada dispostos a dar-

lhe. Eu poderia ser quebrado, mas eu não iria desistir de você para o sol e as 

estrelas, e muito menos a habilidade de voar." 

"Não seja um idiota", rosnou Eaton. "Você precisa descansar. Eu vou 

chamar Gallen e ver o que eu posso fazer, se alguma coisa. Talvez o médico 

estivesse errado e você vai se curar mais rápido do que você pensa.” 

Marty não tinha dúvida de que Frennem sabia o que eu estava falando. O 

médico tinha um ar competente Acerca ele. Marty duvidava que o homem já 

cometesse erros. 

"Oh, eu vou voar", Marty disse, colocando determinação em sua voz. "Não 



  

 

Para Encantar a Águia – Irmãos Banded 3 

Amber Kell 
 

 

 

32 

há nenhuma maneira que eu vou ser ligado a terra para o resto da minha vida." 

Ele esperava esconder o seu medo também. Eaton preocupado o suficiente 

sem que ele saiba o horror correndo por Marty com o pensamento de nunca voar 

novamente. Na estrada, eles ocasionalmente conheceram que tinha perdido shifters 

aviária sua capacidade de voar. Eles foram Suas sombras de antigos eus. Ele prefere 

acabar com sua vida do que tornar uma daquelas tristes imitações de sua existência 

anterior. 

"Eu não vou deixar você", prometeu Eaton. 

Por um momento, ele se perguntou se Eaton tinha lido sua mente, mas 

depois reviu suas palavras. 

Ele ofereceu preferido um leve sorriso para sua matança. "Minha cabeça se 

sentiria melhor se você viesse e se aconchegasse comigo." Esperava colocar apenas 

a quantidade certa de tristeza em sua voz. Ele realmente desejava sentir o corpo de 

Eaton ao lado dele. 

"Umm. Isso não vai acontecer. Você não está fazendo o que você acha que 

você vai fazer. "Humor de Eaton bronca voz Marty iluminada. A saudade em seus 

olhos havia Marty Matt empurrar um pouco mais. 

"Vamos lá, Eaton, você sabe que você é meu companheiro", Marty 

persuadiu. "Eu vou curar mais rápido se você estiver ao meu lado. Além disso, um 

romântico que você não pode resistir a salvar seu amor" 

Eaton jogou a cabeça para trás e riu até que lágrimas corriam pelo seu rosto. 

"O que faz você pensar sou romântico?” 

A boca de Marty se abriu enquanto eu olhava para o shifter águia. "Porque 

você veio em meu socorro. Apenas um romântico iria salvar o seu homem com 

armas em punho.” 

Um sorriso brincou nos cantos da boca da Eaton. "Eu odeio estragar essa 

ilusão que você tem, mas eu não tenho um osso romântico no meu corpo. Eu só 

proteger o que é meu, e você é meu.” 
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"Para um cara que não sabia que eram companheiros, você é muito 

protetor”, disse Marty. 

Eaton tirou os sapatos e começou a subir na cama. 

"Desculpe, esta é uma zona de sem roupas”, Marty protestou. 

"Você está vestindo roupas". Eaton apontou para camiseta de mangas 

compridas de Marty. 

Marty assentiu. "Isso é um problema. Você deve me ajudar com isso. Afinal, 

você deve tomar cuidado adequado de seu tapete.” 

"Oh, eu vou cuidar de você." Olhos da Eaton até que se assemelhava 

escureceu ouro antigo polido geralmente nós ao contrário de suas cores brilhantes. 
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Eaton estava ao lado da cama. Ele sabia que Marty não podia fazer nada 

muito aventureiro. No entanto, a ereção de Marty definitivamente precisava de um 

pouco de atenção, e como companheiro de Marty, Eaton sentia definitivamente 

que deve cuidar do grande problema. 

Despindo-se rapidamente, Eaton Aproximou-se da cama só para ter ponto 

de Marty na porta. "Eu não quero uma audiência." 

"Oh, bom ponto." Quem sabia que se os falcões escolheriam a cair durante 

um momento difícil? Eaton não se importava despindo na frente dos outros para 

mudar, mas eu não era um exibicionista no coração. Eu não tinha vontade de ter os 

falcões ou até mesmo seus companheiros de quarto vê-lo fazer sexo, não importa o 

quão limitado. Eu andei até a porta, em seguida, desligá-lo antes de ligar o bloqueio 

firmemente. As portas preso algumas vezes, e se não foi completamente fechada, o 

bloqueio não se envolver. 

"Só para lembrar, águias acasalam para a vida, Opaco é uma das razões que 

eu nunca ousei fazer sexo com ninguém antes." pais da Eaton tinha ligado jovem e 

nunca tinha realmente se amavam. Eaton não tinha intenção de tornar-se um mate 

de alguém só porque eles experimentaram durante o sexo. "Eu não vou jogar tudo 

fora, porque eu te quero tanto. Eu ainda tenho que terminar a pós-graduação não 

importa o que você decidir fazer com o seu rebanho.” 

Eaton passou a mão pelo cabelo enquanto dava a Marty seus limites para sua 

relação. Eaton nunca tinha tido um relacionamento antes. Eu realmente não fazer 

nada além de sair com os amigos e ir à escola. Se Marty eram realmente o que eu 

estava destinado a ser com o resto de sua vida, ele planejava começar como queria 

ir. 
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Sua educação era algo que ele amava. Ninguém paga o seu caminho através 

da escola, e, felizmente, para as suas despesas de bolsas cobria a maior parte dele, 

então ele não tinha que conseguir um emprego para pagar livros e aulas. O dinheiro 

que recebeu para tocar com a banda foi colocado no cofre de casa com os amigos. 

Denton ainda colocava em seu dinheiro, porque ele disse que ainda tinha a porcaria 

lá e não queria que os outros fossem pegos desprevenidos. Carey fez o suficiente 

agora, ele disse Denton que ele não tinha que contribuir, mas do que o shifter croc 

insistiu. Todos sentiam ligado à velha casa em Queen Anne. Quando as suas 

memórias de infância foram pegos em alguma coisa, tornou-se difícil deixá-lo ir por 

qualquer motivo. 

 "Oi, lembra-se de mim?" A voz de Marty empurrou Eaton fora de seus 

pensamentos. 

"Oh, desculpe". Eaton balançou a cabeça. Aproximando-se da cama, deixou 

seu olhar deslizar sobre o peito nu de Marty. Felizmente, shifters raramente 

marcado e nenhum dos riscos eram um problema com a saúde do Marty. Eram os 

ossos quebrados. Ambas as pernas foram quebradas e parte inferior das costas 

tinha agarrado em três lugares, as vértebras foram quebradas. Além disso, seus 

braços foram quebrados. 

Porque ele era um shifter, ossos de Marty tinha fundido apenas o suficiente 

para ser anexado na superfície, mas não o suficiente para colocar o peso sobre seu 

corpo ou turno. Se os ossos não estavam solidamente ligados em lugares onde eles 

deveriam estar, Quando fosse de humano para pássaro, poderia impedi-lo de 

sempre voar novamente. 

"Não fique tão preocupado, querido. Venha me fazer sentir melhor”, Marty 

persuadiu. 

A dor aguda espetou coração da Eaton. "Eu gostaria de poder fazer você se 

sentir melhor”, ele sussurrou. 

Eu poderia sangrar um pouco da dor Enquanto Eles fizeram contato. Águias 
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foram os melhores no toque de cura, mas as feridas de Marty eram muito extensas 

para a habilidade da Eaton. Eu deveria deixar Suspeita de algo quando Marty 

Denton ficar lá. Aposto que o shifter croc tinha sabido que Marty era o 

companheiro de Eaton. 

Ele fez uma nota mental para gritar com o amigo mais tarde.  

"Denton deveria ter me contado", reclamou Eaton quando subiu ao lado de 

Marty. Imediatamente, o slide de sua pele através de sua águia Marty está resolvido. 

Um suspiro de satisfação deslizou dele como os olhos fechados. Eu não tinha 

dormido bem desde que Marty tinha sido sequestrado. 

"Lembre-me de atacar daqui a pouco", eu murmurei. 

Marty riu. "Está vendo? Eu sabia que você era um romântico." 

Sorriu Eaton. "Eu estou cansado. Segure-me enquanto eu durmo?" 

“Sempre.” 

Ele caiu na escuridão Entre um fôlego para a próxima. 

"Bebê acorda." Um estrondo profundo vibrou sob a orelha de Eaton. Ele 

aconchegou. 

Um perfume delicioso encheu seu nariz. Aninhado mais perto da fonte, 

Eaton absorveu a pele quente embaixo dele. Ele esfregou o rosto do outro lado da 

carne e franziu a testa enquanto ele decidiu que essa pessoa precisava de mais do 

perfume da Eaton. 

Seu. 

Águia interior de Eaton gritou seu acordo. 

"Estou mais do que feliz em ser marcada, mas você tem que acordar", 

continuou a voz irritante. 

Por que ele diz coisas tão estúpidas? Claro Eaton não precisa se levantar. Eu 

estava exatamente onde eu deveria estar. 

Bang! Bang! Bang! 

Eaton sobressaltou-se. "Que diabos é isso?" Ele tentou decifrar seus 
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pensamentos como o ruído continuou por mais alguns minutos. 

"Eaton, se você não responder a esta porta, eu vou levá-la para baixo", Carey 

gritou. 

Eaton mexeu para fora da cama e correu para abrir a porta. Balançando-a 

abrir com dois falcões Carey se revelou em pé atrás deles. 

Carey levantou uma sobrancelha para Eaton. 

"O quê? Eu estava dormindo, o Sr. Pound1." 

"Eu estava preocupado com você. Você deixou seus papéis sobre a mesa e 

você não estava respondendo a minha batida.” 

"Eu poderia ter tido sexo quente", Eaton respondeu. "Então você é o mais 

silencioso ex-virgem nunca", Carey respondeu, cruzando os braços sobre o peito 

em um movimento assustadoramente semelhante ao seu pai. Eaton resistiu à insta 

mencionar Carey estava se tornando mais parecido com o pai todos os dias. Ele 

gostava de sua bunda não chutada, muito obrigado. 

Eaton suspirou. "Eu estava dormindo". 

"Desculpe, mas eu recebi um telefonema de Harris. Ele disse que vai passar 

alguns dias com os vampiros. Eu estou trabalhando em um projeto para Broden, 

por isso não posso sair agora. Você pode ir lá e ter certeza que ele está lá em seu 

próprio poder?” 

"Eu pensei que eu levei alguns falcões com ele". Eaton franziu a testa, 

tentando puxar da memória de sua mente sono drogado. 

"Eu fiz, mas eles voltaram a dizer que ele concordou em ficar. Eles não 

sabem que eu estou preocupado Harris bem o suficiente para saber se ele está sob 

influência de alguém ou não”, Carey continuou. 

"É verdade". Eaton não queria que nada acontecesse a Harris porque eu 

estava com preguiça de ir até o clã de vampiros e vê-lo. "Okay. Eu vou ir lá daqui a 

                                                           
1
 O filme conta a história de dezoito cães (e gatos) que vivem em um lar adotivo. Os animais são interpretados por atores 

humanos. Este filme se destaca por ter sido o primeiro em que o filho do diretor, o ator Robert Downey Jr., atuou, quando ele 
possuía apenas 5 anos de idade. Ele interpretava um filhote, cuja única fala era "Have any hair on your balls?" 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Downey_Jr.
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pouco.” 

Um sorriso de alívio atravessou o rosto de Carey. "Eu aprecio isso. Denton 

está em um local de trabalho, e eu não queria puxá-lo a menos que você não 

poderia ir." 

"Não tem problema. Vou me vestir e ir”, Eaton prometido. 

"Obrigado." 

Eaton acenou com a cabeça e começou a fechar a porta quando uma mão 

apareceu entre a porta e a parede. 

"Eu acho que você não quer fazer isso", Carey alertou o idiota que 

interceptados. 

Eaton batido a porta aberta para olhar para trás, o shifter falcão em pé na 

frente dos outros. "O quê?" 

O shifter falcão mordeu os lábios antes de falar. 

"Queremos ir com você." 

"Não." Eaton começou a fechar a porta novamente. 

"Eaton" Marty gritou da cama. 

 Olhei por cima do ombro para o shifter falcão ferido. "O quê?" 

"Você leva algumas pessoas com você", eu demandada. 

"Mas eu não quero", Eaton choramingou. Porra, eu soou como Harris. Esse 

pensamento só fez sua careta mais difícil. 

Marty fez uma careta. "Eu não quero me preocupar com você entretido pelo 

tempo que você se foi." 

Eaton suspirou. Marty não precisava estresse adicional, quando a Eaton não 

podia ver a tensão no rosto de Marty sobre seus ferimentos. 

"Tudo bem, eu vou levá-lo". Eaton rosnou. Ele fechou a porta fechada e não 

sentiu um pouco menos culpado Quando o gavião teve que arrancar sua mão fora 

do caminho no último minuto. 

"Da próxima vez, você poderia, por favor, se vestir antes de abrir a porta", 
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perguntou Marty. 

"Por quê? Foi apenas Carey e alguns falcões. Carey já me viu nu toneladas de 

vezes e de alguma forma eu duvido que seus falcões são tímidos ", Eaton 

fundamentado. 

"Poderia ter sido qualquer um," Marty argumentou. 

Eaton revirou os olhos. "Tudo bem. Vou tentar me lembrar de manter as 

minhas roupas. Você quer me vestir antes de vir para a cama, também, ou você está 

bem de ver meu pecado, carne nua?” 

Marty sorriu. A visão de que havia Eaton coração pular uma batida. 

Certamente, se o mate ainda poderia encontrar diversão em coisas, eu estaria bem. 

"Você pode estar nua comigo a hora que quiser." "Enquanto não há outros 

por aí", Eaton acabado. 

"Exatamente", Marty concordou. 

Eaton pensou sobre isso um pouco. "Enquanto ele não é reto diante de uma 

mudança, eu posso concordar com essas regras", eu disse depois de um momento 

de contemplação. 

"Bom. Agora, se vestir e ir. Quanto mais rápido você for, mais cedo você 

pode voltar para mim”, Marty ordenada. 

Eaton Aproximou-se da cama. Beijou Marty com toda a paixão reprimida 

que tinha escondido dentro. Eu esperava que o médico curasse seu companheiro 

mais rápido do que o previsto ou em breve seria seu bolas brilhantes tão azuis que 

eles distrair os planos que circulam em cima. 

Vestiu-se rapidamente e Marty deu um último beijo antes de arrancar os 

sapatos. 

"Adeus, meu amor. Fique fora de problemas.” 

Marty deu um sorriso diabólico. "Qual seria a graça disso?" 

Eaton balançou a cabeça e saiu pela porta. Teve a sensação desconfortável 

de que seu fosco estava apenas mostrando o que Eaton queria ver. Eaton fez uma 
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nota para ligar mais tarde para Gallen. Qualquer preço valeria a pena ter Marty 

andar novamente. 

 

 

 

Marty mal esperou para Eaton para limpar o quarto antes de eu mexia os 

dedos das mãos e pés para avaliar que o dano. Pelo menos ele tinha sentindo. Ele 

tinha pânico mais se eu não tinha qualquer sensação. 

"Eu posso fazer isso. Aposto que consigo andar", eu murmurei. 

Com uma lentidão torturante, sentei-me e virou seu corpo completamente 

ao redor até que seus pés balançando do lado de fora da cama. 

"O que você está fazendo?" 

A cabeça de Marty empurrou para cima. Ele inclinou a cabeça para encontrar 

os olhos frios de Aden Gage. Ele deveria ter ouvido a abordagem o homem, mas a 

sua experiência com o humano assustador disse que ninguém ouviu Aden menos 

que ele queria. 

"Umm, eu pensei que eu ia ver se conseguia andar", eu disse. As palavras 

soou mais forte em sua cabeça. Quando confrontado com Aden alguma forma, 

Marty queria oferecer seu pescoço como eu faria para um alfa mais forte. Carey 

servindo como o alfa da casa não parecia uma coisa tão estranha depois de 

conhecer seu pai. 

"Uau, eles realmente fazem falcões estúpidos. Eu pensei que era apenas um 

rumor,” Aden zombou. 
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"Você não tem que ficar e testemunhar minha estupidez", Marty agarrou. 

"Eu tenho certeza que vou ficar bem sem uma audiência." 

"Se você se machucar mais, Eaton será esmagado, e eu não deixar ninguém 

te machucar meus meninos." 

Aden deixou a ameaça pairar no ar. 

Marty deu um escárnio risada. "O que você poderia fazer para mim, isso é 

pior do que isso?" 

"Definir-lo em fogo", respondeu Aden. 

A velocidade com que o ser humano encontrou uma resposta para essa 

pergunta enviou um arrepio profundo através do corpo de Marty. Eu engoli o nó 

de medo. "Hum, que tal você fazer?" 

"Eu não disse que eu faria", Aden disse calmamente. "Eu disse que era pior. 

Eu não acho Eaton me perdoaria se eu queima-lo. Eu tenho que ter certeza 

parecesse um acidente.” 

O sangue sumiu do rosto de Marty. Ele tinha shifters que aparentava três 

vezes o seu tamanho, tomada em gangues rivais homicidas e mais de onze Olhou 

para o cano de uma arma, mas nenhuma delas assustou tanto quanto o pé humano 

calmamente diante dele. Não foi apenas a frieza nos olhos de Aden. Foi a 

praticidade em sua voz. Marty não tinha nenhuma dúvida em sua mente, se ele 

precisava ser eliminado, Aden Gage iria matá-lo e não perderia um segundo de 

sono sobre a ação. 

"Eu sou o companheiro de Eaton," eu disse. Talvez isso lhe desse a 

vantagem. Se Aden não queria prejudicar os homens que ele tinha aceitado como 

parte de seu pequeno grupo, certamente matando um de seus companheiros seria 

um tabu. 

Aden assentiu. "Isso é o que eu ouvi e é por isso que você está aqui em vez 

de no fundo do lago Washington, com Lance." 

"Você colocou Lance no fundo do lago?" 
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Aden encolheu os ombros. "Eu tive que ir a algum lugar, e com todo o 

desenvolvimento por aqui, enterrando um corpo simplesmente não é prático. Eles 

todos foram desenterrados.” 

"Eu-eu vejo. Sim, isso seria inconveniente." Veja ele fala bem para o 

maníaco homicida. Marty Sabia que se estivesse em plena força, Aden não intimidá-

lo tanto, mas impotente e mal conseguia se mover não era o melhor momento para 

lidar com o homem psico aqui. 

"Exatamente." Aden sorriu como se satisfeito e Marty apreciado sua 

desenvoltura. 

Voz "Pai!" De Carey rompeu o medo paralisante de Marty. Ele nunca tinha 

sido tão aliviado ao ver um ser humano em toda a sua vida maldita. 

Aden virou-se para seu filho e seu rosto inteiro transformado. O assassino 

de sangue frio se transformou em um pai gosta e tem adoração pela prole de seu 

belo rosto para transformado em um deslumbrante. 

"Como você está, Carey?" 

Os dois homens trocaram abraços. Estes juntos, Marty podia ver a 

impressionante semelhança entre pai e filho. Marty decidiu a mãe de Carey deve ter 

sido deslumbrante. Enquanto ele lembrava Aden, rosto beleza delicada de Carey 

teve mais do que seu pai é o rosto puramente masculina. 

"O que você está fazendo aqui?", Perguntou Carey. 

"Além de vir te ver, eu pensei em ver como o companheiro de Eaton estava 

indo." Duro olhar de Aden varreu Marty. "Aparentemente, ele acha que pode 

andar." 

"Hmm," Carey sacudiu a cabeça para a estupidez de Marty. 

"Falando de Eaton, onde está a nossa águia?" Aden perguntou. 

Marty relaxado no carinho no tom de Aden. 

"Eu mandei ele para checar Harris. Nosso amigo urso decidiu trabalhar para 

os vampiros. Eu queria ter certeza de que eu escolhi para ficar lá." 
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Aden assentiu. "Boa idéia. Deixe-me saber se você acha Eaton tem volta.” 

Carey sacudiu a cabeça. "Enviei-lhe com alguns dos falcões. Eu acho que 

pelo menos poderiam determinar se a situação mais ação é necessária." 

Aden assentiu. "Bom plano. Chame-me se você precisa de algo. Eu vou estar 

indo para fora da cidade para um trabalho e vai ficar fora por alguns dias." 

"Acho que vai dar tudo certo. Espero Eaton volte em breve e diga que está 

tudo bem. Harris pode lidar com ele mesmo se ele realmente queria sair de lá. Eu 

acho que é apenas um caso de julgamento pobre em parceiros românticos." 

"Ele tem tesão por um vampiro, não é?" Aden perguntou. 

Carey assentiu. "Rohan". 

Aden jogou a cabeça para trás e riu. "Pelo menos quando ele vai mal, ele vai 

todo o caminho." 

"Não incentive ele, pai", Carey repreendeu. 

Aden encolheu os ombros. "Eu não estou incentivando-o, mas você tem que 

admitir que Harris não costuma escolher caras para se fixar. Você precisa manter 

uma mente aberta, caso esta acaba por ser o companheiro vampiro de Harris ". 

Carey fez uma careta. "Eu espero que não. Os vampiros me dão arrepios. " 

Marty reprimiu uma risada. O riso agora iria doer mais do que qualquer 

coisa. Carey deve ter visto a expressão dele. 

"O quê? Eles são assustadores. Você não acha que para ser que existe apenas 

para sugar o seu sangue não é errado?” Carey estremeceu. 

Marty cedeu e riu. Sim, doeu como tanto quanto ele pensava que seria. 

"Por que você não tirar um cochilo? Eaton com certeza querer você 

acordado quando ele voltar", disse Carey. 

Com essas palavras, o pai e o filho saíram do quarto. Exausto, Marty voltou 

a deitar-se sobre a cama. A noção cochilo parecia realmente bom. 
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Na mente de Eaton, Marty parecia um anjo caído, fazendo uma pausa de 

fora até que ele poderia reunir mais energia. 

Harris tinha aparecido remover conteúdo no clã de vampiros. Esses malditos 

vampiros estavam bajulando o shifter urso, certificando-se de que eu tinha tudo o 

que eu precisava, enquanto ele esboçou ideias para o seu mural. Aparentemente, a 

atração de Harris para Rohan não estava completamente unilateral. 

Trancando a porta atrás dele, Eaton rapidamente despojado. Ele sabia 

exatamente como acordar Marty de sua soneca. Um boquete rápido, então ele diria 

Gallen e descobrir como eu poderia curar o companheiro de Eaton. 

De jeito nenhum ele deixaria Marty Tornar-se um aleijado ou ficar louco só 

porque pode haver um preço a ser pago. Eaton gostava de Gallen, com certeza eu 

não iria pedir nada Eaton não podia pagar. 

Marty ainda não usava uma camisa. Eaton espera-se que era um sinal de que 

o homem ficou completamente nu sob os lençóis. Curioso, Eaton estendeu a mão 

e passou os dedos em torno da borda do cobertor. 

Ele pulou quando a mão de Marty envolvendo seus dedos, prendendo-os no 

porão de Marty. "Eu pensei que você estivesse dormindo", Eaton fez beicinho. 

"Você arruinou a minha surpresa." 

"Se a sua surpresa tem nada a ver com a sua boca na minha ereção, não me 

deixe pará-lo. Venha me mostrar o que você pode fazer.” 

Eaton puxou o cobertor para baixo mais longe, revelando pau grosso do 

Marty enchendo e subindo para cumprimentá-lo. "Parte do que você não está com 

sono," eu comentei. 

"Eu senti você se aproximando. Como posso descansar quando eu sei que 

você está perto, mas não ao meu lado?”, perguntou Marty. 
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Cuidado com as pernas de Marty, Eaton subiu no colchão e se estabeleceu 

entre eles. "Deixe-me saber se eu fizer algo que você não gosta. Eu nunca fiz isso 

antes", advertiu Eaton. 

"Nunca? Quer dizer que você está completamente intocado?" 

O tom de Marty tinha Eaton olhando para sua matança. 

"O que você acha que significa virgem?" 

"Bem, eu achei que você teria ao menos experimentado. Talvez tocado 

alguém." 

Eaton balançou a cabeça. "Ao contrário de outros shifters, a primeira pessoa 

que eu tenho relações sexuais com a vontade de ser o que eu vínculo. Águias 

marcam em seu primeiro amante. Eu sempre fui cuidadoso com quem eu toco". 

"Então, se você teve relações sexuais com alguém que não seja eu, Seu você 

teria sido morto?” Marty Questionado em rosnado baixo retumbou em sua voz. 

"Não. Só porque nós ligados Necessariamente não significa que você era 

minha companheira. Alguns realmente encontrar o seu águias companheiros 

mesmo eles já depois de se relacionar com outra pessoa. E é por isso águia shifters 

são tão raros. Esses encontros geralmente Terminaram com alguém morrendo", 

explicou Eaton. 

"Não é à toa que você é tão cuidadoso." Marty deslizou seus dedos através 

do cabelo de Eaton. "Você não tem que se preocupar com isso, amor. Tenho 

certeza que nós somos companheiros." 

Alívio percorreu Eaton. Ele tinha ouvido tantas histórias de horror que, 

quando eu era mais jovem que ele tinha medo de se envolver com ninguém. No 

entanto, ele tinha sido incapaz de obter Marty fora de sua mente Depois de sua 

primeira reunião. Ele costumava pensar que talvez imagem de bad boy de Marty 

fosse, mas, na realidade, era o próprio homem. Marty se importava Acerca seu 

povo, e eu poderia ter um motociclista de reputação quadrilha difícil, mas ele 

sempre assistiu fora de seu rebanho. 
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Eaton lambeu a ponta do pênis de Marty. Sabor de seu amante explodiu em 

sua língua, pegajosa com um pouco de doçura e amargo. "Não todos os homens 

provar o mesmo? ", perguntou Eaton. 

Marty encolheu os ombros. "Eu não sei. Eu não sou muito de chupar pau.” 

"Oh". Eaton se sentou sobre seus calcanhares. "Você prefere que eu não..." 

Ele gostava Assumindo todos os homens sexo oral, mas talvez tivesse sido 

enganado. 

"Não, querido, você pode me sugar tudo o que quiser. Não é minha coisa 

favorita a fazer, mas com certeza vou fazer uma exceção para o meu companheiro 

quando eu estou curado." Cura da Marty Eaton resolveria depois que ele 

descobrisse o que fazer. Envolvendo uma mão ao redor da ereção de Marty, eu 

lambia o líquido escorrendo da fenda. Que manteve durante vários minutos até que 

ele tinha curiosidade envolvendo sua boca em torno da ponta e dando-lhe uma 

chupada hesitante. "Não provocar um homem ferido," Marty repreendeu. Eaton 

Responda sugando mais. Ele segurou os quadris de Marty em um aperto firme para 

manter o shifter falcão de mover-se e, eventualmente, se machucar ainda mais. 

Marty tinha mais massa muscular, mas com a sua lesão, Eaton teve força do seu 

lado. 

"Mais, baby, apenas um pouco mais." 

Eaton tinha mais um truque para mostrar Marty. Ele não era campeão de 

comer hot dog e de nada na faculdade. Ele tinha muito a ver com a sua total falta 

de um reflexo de vômito. Sem parar, eu engoli Marty para baixo, deixando a 

garganta dele acariciar a longo pau. 

"Oh, foda-se." Liquido jorrou goela abaixo da Eaton. Ele se afastou um 

pouco para permitir que um pouco do líquido para pousar em sua língua. Eu queria 

que a essência de sua amante. Pau de Marty suavizou sob a atenção de Eaton, e ele 

lentamente deixou seu companheiro escapar de sua boca. 

Eaton esfregou os quadris de Marty, onde, sem dúvida eu teria hematomas. 
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"Melhor?" 

Marty assentiu com a cabeça, com um sorriso lânguido cruzou os lábios. 

"Para um iniciante, você fez um trabalho incrível." 

"Estou feliz que você aprovaria. Isso significa que eu obter a posição?" 

"Uma vez que eu estou curado, você pode fazer qualquer posição que você 

quer”, brincou Marty. 

Eaton situada ao lado de Marty, mal tocando. Marty o levou até a cabeça de 

Eaton repousava sobre o peito e o braço de Marty em volta dele. 

"Será que dói?" Ele perguntou com cautela. 

"Sim, mas dói mais para você estar tão longe," Marty respondeu. 

"Eu vou chamar Gallen e ter-lhe examiná-lo." 

"E se ele pedir algo que você não está disposto a dar", perguntou Marty. 

Eaton sentou-se a olhar sua amante nos olhos. "Há pouco que eu não daria 

para tê-lo inteiro novamente. Você precisa ser capaz de voar.” 

"Você acha que o seu amigo pode fazer isso acontecer?" 

A voz de descrença cor Marty. 

"Eu não sei, mas eu tenho sugerido pode ser capaz de ajudar. Eu gostaria de 

ouvir o que eu poderia ter para dizer”, disse Eaton. 

"Ok, chamá-lo, mas se eu não conseguir fazer um milagre, eu não quero que 

você fique chateado", Marty avisado. 

Eaton piscou para conter as lágrimas. "Eu só quero explorar todas as 

possibilidades." 

Saí de espera de Marty para marcar Gallen do número. 

"Hey, Eaton, que se passa?" A voz de Galo veio sobre a linha. 

"Eu estava me perguntando se você tem tempo para passar por aqui e ver o 

Marty. Eu gostaria que a sua avaliação mágica. Ver se talvez você possa ajudá-lo ", 

disse Eaton. Sua voz tremeu com o pensamento de sua pobre shifter falcão incapaz 

de mudar por meses enquanto espera para se curar. 
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"Eu vou ficar por um pouco. Eu sou apenas descendo o morro bebendo um 

café." 

"Ótimo! Eu vou me certificar o portão está aberto. " 

Eaton desligou depois de mais algumas brincadeiras. "Ele estará aqui em 

breve", disse Marty. "Bom. Eu odeio esperar.” 

Outra razão de espera ver plano de cura não iria funcionar bem no líder 

falcão. 

Depois de o telefone de Carey chamando e alertando Gallen Foi por este 

caminho, Eaton vestida com calça jeans e camisa, em seguida, caiu em suas meias 

de lã para proteger seus pés contra o chão frio para mais tarde. 

Subindo de volta para a cama, ele aninhou-se contra o seu amante. Eles 

passaram o tempo falando acerca esperando suas coisas casuais como o clima 

chuvoso e Carey, mandão, até que uma batida na porta do quarto tinha Eaton saltar 

para fora da cama para atender. 

Puxando a porta revelou Gallen estando no outro lado. 

"Ei, obrigado por ter vindo", disse Eaton sinceramente. 

"Não tem problema, mas eu não posso fazer nenhum até que eu Garanti 

examiná-lo intimamente”, disse Gallen, aproximando-se da cama. 

Eaton viu o feiticeiro com cuidado. Eu não tinha pensado como uma 

ameaça Gallen quando eu estudava ao lado dele por horas, mas agora com Marty se 

aproximar dele, eu tive que apertar para baixo sobre sua águia controlar quem 

queria destruir quem vem muito perto de seus feridos Matt. 

"Posso tocar em você", perguntou Gallen. Eu poderia ter colocado a questão 

de Marty, mas seus olhos se voltaram para a Eaton Quando perguntou. 

Eaton relutantemente concordou com a permissão. 

Gallen pressionou sua mão no centro do peito de Marty. Uma vez que Marty 

não fez nenhum som de protesto, Eaton não achou que machucou o companheiro 

qualquer. Depois de um minuto, a mão de Gallen começou a brilhar e uma luz 
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branca emitida por entre os dedos. 

"O que você está fazendo?", Perguntou Eaton. Ele fez compreender 

realmente mágico. Shifters eram seres de magia, e não manipuladores do poder. Até 

agora Eaton teria jurado que eu não sabia todos os usuários de magia. 

"Eu definitivamente acho que pode curá-lo", disse Gallen Acerca após cinco 

minutos de colocar suas mãos brilhantes em diferentes partes do peito de Marty. 

"Vai ter um monte de energia, no entanto." 

"Qual é o seu preço?", Perguntou Marty. 

"Um beijo", disse Gallen. Eu me virei. "De Eaton. " 

Eaton engasgou. "Por quê?" 

"Porque eu tenho observado você por dois anos, e eu nunca tinha notado 

antes. Eu quero um beijo em troca da cura do seu namorado”, disse Gallen. 

Ele apertou as mãos diante dele e esperou por sua resposta. 

"Você poderia nos dar um momento?", Perguntou Eaton. 

"Claro. Eu estarei fora dessa porta. Chame-me quando estiver pronto.” 

"Vamos". Eaton não disse uma palavra até Gallen fechou a porta atrás de si. 

"Eu vou fazer isso." 

"Não!" Marty rosnou. "E se é um truque?" 

Eaton deu de ombros. "E se for? Isso ainda não mudaria o que precisamos 

fazer.” 

"Precisamos ter certeza de que bastardo não colocar as mãos em você", disse 

Marty. 

"É só por um beijo!", Gritou Eaton. "O que é um beijo se pode impedi-lo de 

ser aleijado?" 

"E se eu fizer algo estranho e me deixa morto? "Marty protestou." Eu acho 

que você está colocando muita fé em Gallen." 

"E eu acho que você não está colocando o suficiente. Eu acho que Gallen 

realmente quer ajudar." 
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Marty fez uma careta. "Se você pensa que pode confiar nele..." 

Eaton caminhou até a porta e abriu-a. "Nós decidimos levá-lo até em sua 

oferta, mas Marty Você tem que curar primeiro, a fim de obter o seu beijo." 

"Muito bem", concordou Gallen. 

Eaton Seguiu o feiticeiro de volta para o lado de Marty. Ele cerrou os 

punhos para que ele não desse em seus impulsos para arrebatar Gallen de seu 

companheiro. Após a degustação de Marty, Marty sabia que eu tinha falado a 

verdade, o shifter falcão era de fato seu companheiro. Eles não estavam ainda 

ligados ainda, mas Eaton poderia sentir a força do vínculo de acasalamento 

tentando atraí-lo para o lado de seu amado. 

"Eu não vou mentir, isso vai doer", disse Gallen. "O Fae são grandes 

curadores, mas não estamos particularmente compassivo". 

Eaton rangeu os dentes. Sua águia interior jogou suas asas e testou os limites 

de controle da Eaton. 

"Talvez você vá querer sair por isso",Gallen disse Eaton. 

"Mas". 

"Por favor, meu bem", Marty implorou: "Eu não quero que você ataque 

acidentalmente Gallen se eu começar a gritar." 

Eaton pensou sobre as chances de que isso aconteça antes de assenti. "Okay. 

Mas fazer o que puder para me certificar de que sofre a menor quantidade.” Gallen 

caminhou até Eaton e tirou as mãos em seu próprio país. "Eu prometo dar o seu 

namorado o melhor atendimento que eu puder." 

As mãos de Eaton apertaram as de Gallen com força antes de dar o seu 

parceiro de laboratório de pequeno sorriso. "Obrigado, Gallen, eu aprecio você 

fazer isso." 

"Não tem problema." 

Eaton lançou Gallen e caminhou até Marty. "Você se cure para que eu possa 

voar com você." 
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Apesar deles serem os shifters aéreas, que nunca tinham tido a oportunidade 

de voar juntos. 

"Estou ansioso para isso", disse Marty. 

Marty beijou Eaton, em seguida, saiu pela porta. Ouvi Gallen trancar a porta 

atrás dele, provavelmente é uma boa precaução. 

Esfregando as mãos para cima e para baixo os braços, Eaton se perguntou se 

o frio passando por seu corpo era apenas a casa de correntes de ar ou os dedos 

gelados de premonição. 
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Gallen galinha voltou Marty, eu não gostava do brilho nos olhos do meio  

Fae. Seu sorriso tirou a pequena pitada de dúvida sobre as intenções do Galo. "Eu 

pensei que poderia levar mais tempo para chegar as minhas mãos na minha linda 

águia, mas você ajudou terra que ele estava certo em minhas mãos." 

Lábios o sorriso frio travessia do Gallen tinha Marty abrindo a boca para 

protestar, mas Gallen acenou com a mão e sem barulho veio da boca de Marty. 

Medo escorreu sua espinha. Desamparado, eu não podia fazer nada para 

parar o feiticeiro de fazer o que eu quisesse. 

Idiota! 

Ele silenciosamente repreendeu a si mesmo. Ele deixou sua única camada de 

proteção sair pela porta. 

"Eu estive assistindo Eaton há anos", Gallen disse em um tom melancólico. 

"Ele é tão bonito, não acha?" 

Gallen acenou com a mão em Marty. "Está tudo bem, eu sei que você 

concorda. Quero dizer, quem não o faria. Tê-lo totalmente sob o meu 

encantamento, ele vai ser muito feliz como meu companheiro. É uma sorte para 

mim que você era estúpido o suficiente para entregá-lo em uma bandeja de prata". 

Ele deslizou um olhar de desprezo sobre a Marty. "Você não o merece. 

Quando ele for meu companheiro, eu nunca vou deixá-lo tocar o outro. Eu estive 

esperando para dar-lhe este". 

Gallen puxou uma corrente de prata do bolso. Ele brilhava e brilhava à luz 

do sol que entrava pela janela. A pequena águia de prata pendia do colar. "Esta é 

uma cadeia de Vênus. Ele vai manter Eaton sob meu encalço o tempo suficiente de 

se relacionar com ele. Na verdade, ele vai convencê-lo de que eu sou o seu fosco 
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adequado. Águias são guerreiros ferozes, mas não particularmente obstinado. 

Quando Eaton estiver convencido de que ele era para ser meu, ele nem sequer 

reconhecerá o seu vínculo pequeno. " 

Satisfação de todos, mas escorria Gallen. 

"Não se preocupe. Eu não pretendo causar-lhe qualquer dano. Ele vai viver 

uma vida perfeita, como minha companheira. Minha família tem muito dinheiro, e 

quando eu formar, September'll-lo com o melhor que o dinheiro pode comprar 

laboratório para que eu possa mexer com todos os seus pensamentos e 

experiências. Ele é muito brilhante, você sabe. O cabeça nas nuvens pequeno, mas 

eu acho que isso é parte de ser um shifter pássaro." 

Gallen riu, um belo barulho levou o coração de Marty a odiá-lo ainda mais.  

O pensamento de sua águia de espírito livre preso em um acasalamento sem 

amor para o resto de sua vida causou mais dor de Marty de seus ossos fraturados. 

Tentei me mover. Seu queixo caiu quando eu gritei sem ruído. 

"Acalme-se. Levará mais tempo para curá-lo se você mexesse.” 

Gallen acenou com a mão. Cordas brancas de energia em volta Marty 

chiando como cobras, balançando e sibilando com o poder. Derramado de calor 

através das ligações, quente e reconfortante. Se ele tivesse sido menos preocupado 

com Eaton, eu gostei da sensação. Em vez disso, eu lutava contra os laços de cura. 

Ele preferia ter permanecido quebrado e inútil do que o livre arbítrio do Eaton 

roubado dele. 

"Acalmem-se. Estou pensando em manter a minha metade do nosso acordo. 

Se você não fizer nada para estragar a sua cura, não posso reclamar o pagamento”, 

reclamou Gallen. 

Isso soou muito bom para Marty. Tentou se mover um pouco mais. 

"Aquietai-vos". Gallen Colocado a palma da mão contra o pescoço do Marty 

e ele congelou. 

Ele não podia me mover. Nem o nariz, e não seu dedo mindinho, nada em 
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seu corpo inteiro poderia tanto como contração. Eu estava mais gelado do que o 

topo do Monte Rainier2. 

De alguma forma, os pulmões operado suficiente para permitir ele respirar, 

mas essa era a extensão de seu movimento. 

"Estou religação seus ossos, mas eu estou prendendo seu falcão no interior," 

Gallen disse casualmente. "Desculpe, mas eu não posso ter o seu animal de 

estimação metade chamando a águia da Eaton. De acordo com os meus estudos, o 

vínculo entre suas metades shifter é mais forte do que a um ser humano.” 

Marty não sabia se isso era verdade ou não, mas 

Apesar de odiar Gallen, ficou impressionado que o homem havia feito sua 

lição de casa. Talvez a obsessão de Gallen com a obtenção de direito tudo poderia 

Seu trabalho em favor. 

Eu não tinha dúvida de que o feiticeiro levaria Eaton com ele. Afinal, Marty 

não podia fazer nada, e com o colar, Eaton pensaria que era toda a sua idéia. Seu 

shifter muito ingênuo seria massa de vidraceiro nas mãos do feiticeiro cruel. 

Com o estômago amarrado em nós, mesmo o alívio de seus ossos selando 

juntos não foi suficiente para eliminar a dor do seu coração. 

"Calma, quase pronto." A voz de Gallen calma e suave, tinha olhos de Marty 

começam a cair. 

Eu não deveria cair no sono. Eu sabia que havia uma razão para isso. A 

neblina começou a se estabelecer em sua cabeça. Por que não devo descansar? Deve 

haver uma razão. 

"É isso aí. Vá em frente e tirar uma soneca, a cura é um trabalho árduo." 

                                                           

2
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Sim, um pouco de sono seria bom. Ele poderia descansar para um pouco e 

então eu poderia ir para um vôo. 

Vôo. 

Agora eu me lembrava. Marty lutou contra suas pálpebras pesadas. Ele 

precisava ficar acordado. Eu tive que dizer a decepção da Eaton Acerca Gallen. Seu 

amigo não era realmente um amigo em tudo. Eaton queria Gallen apenas para si 

mesmo, para mantê-lo como animal de estimação ou algo assim. Marty não estava 

muito claro sobre o que Gallen queria Eaton para. A morte estúpida? Tudo o que eu 

queria Razões nefastas Eaton, nada disso pode ser bom. Eaton pertencia a Marty. 

"Relaxe. Tudo vai acabar em breve e Eaton estará em um bom lugar. Não pense que 

eu não vou cuidar bem dele. Eu vou. Meu pai deu excelente conta de minha mãe ao 

longo dos anos e eu vou fazer o mesmo com Eaton". 

Porcaria. 

Agora eu sabia como Gallen tem sua meio Fae, sua mãe deve ter sido um dos 

seqüestrados. Cem anos atrás, havia roubado poderes mágicos todo um ramo de 

Fae. A maioria delas tinha escapado ao longo do tempo. Aparentemente, a mãe de 

Gallen não tinha sido um dos mais afortunadas. Um homem levantou a pensar 

seqüestrar seu mate era uma boa idéia para a Eaton não desistiria sem lutar. 

Marty precisava ficar mais forte para levar Eaton de volta. Ele estabeleceu-se 

para levantar as pálpebras altas o suficiente para encarar o feiticeiro. 

"Eu sei que você acha que eu sou louco, mas tudo vai ficar bem. Você pode 

voltar para a estrada com seus falcões sabendo que eu vou cuidar de Eaton.” 

Gallen fez soar como se fossem amigos, Marty e eu estávamos fazendo um 

favor. Se eu pudesse falar, ele diria o feiticeiro, onde que eu poderia empurrar favor. 

"Respire fundo, aceite a magia. Você tem que levá-lo para dentro para que 

você possa curar mais rapidamente. Eaton não vai esperar para sempre, e se eu 

interromper a sua cura, não serei responsável por quaisquer consequências muito 

importantes.” 
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Marty não sabia se seriam as consequências para ele ou Eaton, mas eu não 

podia arriscar. Seu desejo estúpido para acelerar a sua cura lhes tinha chegado a esta 

situação. 

Fechando os olhos novamente, tomei respirações lentas e uniformes. Ele 

podia sentir o formigamento magia ao longo de sua pele, cutucando-o a aceitá-lo. 

Não ser capaz de mover um relaxamento muscular feito quase impossível, mas ele 

fiz o que pode. 

Quente calmante calor deslizou por sua espinha e se espalhou por todo seu 

corpo. Ele pensou que isso era para machucar. Talvez tenha sido uma manobra para 

obter Eaton para fora da sala. Sono puxou para ele novamente. 

Gallen acariciou um dedo pela bochecha direita de Marty. "Eu posso ver 

porque Eaton é tão apaixonado por você. Você é um homem bonito, mas não certo 

para a minha águia. Esta é a parte que você não vai gostar muito." 

O feiticeiro agitou o dedo no peito de Marty. 

Marty gritou. Um barulho silencioso que machucou sua garganta queimada 

como fundido lavou-o de dentro para fora. Eu podia sentir pequenos pedaços de 

fusão óssea em conjunto, unindo como se reatado com cimento Mágico. Cada 

fratura, cada pedaço arrancado realinhados com energia purê. 

Eu tremia dos pés à cabeça, tremores finos Apesar do quadro sacudindo a 

cobertor mágico estabelecidas em todo seu corpo. 

"Shh, está quase no fim", Gallen acalmou. "Esta é a pior parte, eu disse." 

Minuto e minutos misturado com Marty até perguntou se esses foram seus 

últimos momentos na terra e que ele tinha escolhido para gastá-los em agonia, em 

vez de enrolado ao lado de sua amada. Lágrimas escorriam de seus olhos, deixando 

pistas molhadas abaixo dos lados da sua face. Eu não podia mover-se para enxugá-

las, mas isso não importa. O que aconteceria depois que eu curado? Será Eaton 

entender para não ir com Gallen? 

Aos poucos, lentamente, por isso demorou um instante para perceber o que 
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estava acontecendo, a dor desapareceu. Varrição de volta como uma maré recuando, 

ele abrandou pouco a pouco. Marty fez um inventário interno. Curada. Seu falcão 

porém eu permaneci em silêncio. Marty tentou acessar seu espírito animal, mas ele 

permaneceu em silêncio. Todo o propósito de tornar-se curado era discutível. Ele 

não só não podia voar, mas ele não poderia mesmo encontrar seu falcão. 

"O desligamento de seu pássaro só vai durar alguns meses," Gallen 

assegurou. "O suficiente para me relacionar com Eaton. Eu não quero que ele se 

sinta ser apressado.” 

A falsa preocupação do feiticeiro fez Marty querer esmagar o rosto de Gallen 

dentro. 

Colocado Gallen a palma da mão no centro do peito de Marty. Fiquei lá por 

um longo momento antes de assentir. "Sim, está tudo cicatrizado. Seu falcão está 

tendo uma soneca, mas ele não foi embora para sempre. Eu fiz um bom trabalho." 

Marty tentou dizer exatamente o que eu Gallen pensou do trabalho de 

Gallen, mas é claro que ele não podia falar. 

"Eu estou indo para ir buscar Eaton. Ele vai ser feliz! "Batendo palmas, 

Gallen foi para destrancar a porta. 

Eaton correu para dentro, o tempo imediatamente indo para Marty. 

Mãos macias roçou o rosto de Marty, acariciou seus cabelos e acariciou seu 

peito em movimentos suaves. "Como você está, meu companheiro?" Eaton 

Questionado, preocupação em seus brilhantes olhos dourados. 

"Eu tenho medo que ele não possa falar agora. Às vezes o processo provoca 

paralisia temporária. Ele vai ficar bem em poucas horas", assegurou Gallen 

suavemente Eaton. 

"Mas ele está curado", perguntou Eaton, uma careta estragar sua testa. 

"Absolutamente. Cada osso é todo e exatamente onde ele precisa estar," 

Gallen assegurou. 

"Oh, muito obrigado." Atirou-se para Eaton Os braços de Gallen, 
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abraçando-o exuberantemente. 

Os dedos de Marty enrolado em um punho. 

Espere. 

Seus dedos se moviam. Os olhos de Gallen alargado sobre o ombro de Eaton 

como eu pegou o movimento. 

Cuidadosamente setembro Gallen Eaton longe dele. "Eu acredito que você 

me deve um beijo ", disse à águia. 

Eaton lançou um olhar cauteloso sobre a Marty. 

"Você prometeu", repreendeu Gallen. 

"Eu sei. Eu fiz”. Eaton abaixou a cabeça timidamente antes de entrar no 

círculo dos braços de Gallen. 

"Espero uma boa, também. Eu fiz um trabalho de qualidade em um 

presente." 

"Eu não vou enganá-lo. Eu só não beijei ninguém, além de Marty antes ", 

confessou Eaton. 

O estômago de Marty agitado como eu percebi que ele tinha alegremente 

concordaram em pôr seu tapete completamente. Ele beijou Centenas de homens em 

sua vida, um abraço tão sem sentido quanto um aperto de mão para ele. No entanto, 

sua casta, águia fiel só havia o beijado. Agora, como sua própria culpa para doar o 

precioso dom da inocência de seu Matt para suas próprias necessidades egoístas. 

Se ele não tivesse se sentido como um salto antes, certamente fez agora. Se 

ele não sabia Gallen planejava tirar o livre arbítrio do Eaton, eu poderia ter deixado 

o outro homem tê-lo. Perguntou brevemente a mãe de Marty Acerca Gallen. Será 

que ela gostou dela depois de todos esses anos cativeiro ou ela tinha apenas tornar-

se insensível? 

"Eu estou pronto quando você estiver", disse Gallen, tirando de sua 

desatenção Marty. Seja qual for Gallen tinha feito com sua magia, tinha embaçado 

mente de Marty. 
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Eaton foi para a ponta dos pés e apertou os lábios contra os de Gallen. 

Marty observou Gallen colocou o colar do bolso e tirou ele habilmente ao 

redor do pescoço da Eaton. 

Eaton recuou. "O quê?" Ele levantou a cadeia para dar uma olhada melhor. 

"É uma águia", disse ele Gallen. "Ele vai magicamente ajustar o serviço 

sempre que você deseja mudar e voar." 

"Oh, muito obrigado." Eaton se virou para cauteloso para olhar Marty. 

"Marty me disse que era bom para dar a você”, Gallen mentiu. 

"Obrigado." 

"Você é bem-vindo." 

Marty abriu a boca, mas nada saiu. Aparentemente, um lado era a extensão de 

sua capacidade. Eu tinha que fazer melhor. Não! Seu pé contraiu. 

"Eu só tenho mais uma surpresa, meu amigo águia", disse Gallen. 

"Surpresa?" Olhos da Eaton se iluminou. Marty lutando duro para se mover. 

"Este colar tem uma habilidade especial," Gallen ronronou. 

Eaton inclinou a cabeça. "Além de ajustar seu tamanho." 

"Hmm Mm. Pronto." 

Eaton lançou outro olhar para Marty. Quando Marty não protestar, ele deu 

de ombros. O coração de Marty doía da confiança equivocada Eaton deu. A águia 

shifter de Marty confiava para mantê-lo do mal, e eu era tudo, mas de embrulho-o 

por seu sequestrador. 

"Eu acho". 

Entre a águia Gallen pressionou os dedos. 

"Nas mãos de Venus, eu vou manter a minha vontade." 

Um brilho dourado cercado deles. 

"Whoa, o quê?" Eaton piscou Gallen, como se suas pálpebras se tornou 

demasiado pesado para levantar por mais de um segundo ou dois de cada vez. 

Marty observou como a luz brilhante da curiosidade que geralmente nós fluiu 
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nos olhos da Eaton esmaecido. 

"Você vai voltar para casa comigo agora, Eaton. Você vai ser ligado a mim", 

disse Gallen. 

Eaton não concordar, não discuti, não fez nada, mas está lá. 

 "Venha, meu amor. Uma vez que o feitiço se instala, você vai se sentir muito 

melhor. Talvez você desfrutar de um bom vôo mais tarde, hein?" 

Gallen acenou com as mãos. Com pouco alarde, um transporte buraco negro 

apareceu no meio da sala. "Adeus, Marty. Tenha uma boa vida. Não se preocupe, eu 

vou tomar conta dele." 

Eaton levou Gallen através do portão. 

O buraco desapareceu atrás deles, assim como a magia desgastou fora Marty. 

Marty gritou, e não o som de um shifter falcão, mas o barulho quebrado de 

um homem que tinha acabado de perder a outra metade de sua alma. 
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"Marty", Eaton sussurrou. 

"Sempre, meu amor", Marty respondeu. 

O shifter falcão estava ao lado Eaton. Ambos estavam nus. A boca de Eaton 

regada com a visão de sua amada em toda a sua glória nua. "Eu quero você. Por 

favor, faça-me o seu", ele implorou. 

"Você já é meu", disse Marty. Ele beijou o ombro de Eaton, arrastando seus 

lábios através da pele da Eaton. "Você sempre será meu." 

Marty beliscou o pescoço de Eaton, o envio de um fio tremores de desejo 

através de seu corpo. 

Eaton Olhou para olhar apaixonado de seu amante. 

Marty se inclinou para frente, mas assim como seus lábios quase se tocaram, 

ele se transformou em um falcão e voou para longe. Eaton gritou, estendendo a 

mão para seu amante desaparecido. 

Eaton piscou enquanto eu tentava trazer o mundo para se concentrar. Ele 

estava em uma cama em um quarto enorme decadente e luxuoso. Mobiliário antigo 

esfregou os cotovelos com tecidos caros. Eaton sabia exatamente o que alguns 

destes custos, pois quando Carey havia redecorado a mansão, a maior parte dos 

itens como este caiu na pilha muito caro para comprar. 

Ele esfregou o couro cabeludo como uma dor leve perfurou sua cabeça. A 

memória patinou em sua mente apenas a ser apagada como escrever em um quadro 

branco, desintegrando-se em pó. 

"Onde estou?" Eu sussurrei. 

Poderia que a última coisa que se lembrava foi estudar com Gallen e 

descobrir um problema de física particularmente difícil. Eaton fez um balanço. Ele 
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usava calça jeans, a camiseta se lembrava do início de vestir seu favorito e meias de 

lã verde. Seu estômago roncou a sua insatisfação com o seu vazio atual. 

Talvez se eu sair da sala, eu poderia encontrar alguém com alimentos. Ele 

estava, obviamente, na casa de alguém. Deve haver uma cozinha. Um breve exame 

não revelou seus sapatos, mas se eu ficasse dentro que não deve ser um problema. 

Trabalhando com a teoria de que todas as casas tinham lugares para preparar 

os alimentos, especialmente aqueles com quartos esta bom, Eaton dirigiu para a 

porta. 

A maçaneta girou com facilidade. Eaton fez uma pausa, perguntando por que 

eu pensei que talvez não. Será que ele achou que ele foi sequestrado? Eaton riu de 

sua própria tolice. Quem iria roubá-lo? 

Depois de abrir a porta, espiou para fora para o corredor, procurando perigos 

ou pessoas de qualquer tipo. Nem um. Confiante de que a casa estava 

aparentemente livre de ninjas, Eaton saiu da sala. Um rápido olhar para cima e para 

baixo o corredor determinado a só havia um caminho, Que parecia ter uma escada. 

A outra extremidade levou a uma longa fileira de portas que terminava com uma 

parede sólida. 

O instinto lhe tinha tentando caminhar em silêncio, mas apenas as águias 

eram graciosas no ar. Pela primeira vez, a Eaton desejava que ele tivesse nascido um 

shifter gato. Broden poderia ter como escopo a todo o edifício e ninguém ouviu 

falar dele. 

Um homem estava no fundo das escadas. Alto com cabelo escuro cortado e 

insanamente ombros largos, tenho olhos com um frio olhar Eaton. Ele tinha o ar de 

um guarda-costas, provavelmente porque a casa era ninja livre. 

"Eles estão esperando por você na sala de jantar." 

"Oh. Um.” Eaton olhou para seus pés. "Eu não tenho certeza de onde estão 

meus sapatos". 

O homem suspirou como se Eaton tinha se transformado em forma mais 
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trabalho do que eu estava preparado. "Venha comigo." 

Eaton seguiu o homem como um cachorrinho perdido que tinha encontrado 

o primeiro bom estranho e decidiu segui-lo para casa. Eu realmente queria perguntar 

quem estava esperando por ele e por que, mas eu tinha a sensação de que eu poderia 

fazer todas as perguntas do mundo só para tê-los completamente ignorado. 

O quarto que eu fui levado a era Closet gigante, com dezenas de sapatos e 

roupas colocados de acordo com tamanho, se os sinais fossem uma indicação. 

Um par de tênis com uma estrela conhecida chamou a atenção da Eaton. 

"Legal, eu amo esses." Agarrou-os, eles foram felizes em seu tamanho. 

Uma vez que seus pés estavam cobertos, ele endireitou-se. 

"Leve-me ao seu líder". 

A boca do homem de cabelos escuros chutou de um lado. "Vocês estão 

levando tudo isso muito bem." 

Eaton inclinou a cabeça enquanto examinava o homem. 

"Eu aprendi a ir com o fluxo". 

Ministrado as Ameaças de Aden para ele avaliar tudo isso antes de atacar, a 

fim de ter uma melhor chance de sucesso. Eaton não faria nada sem saber suas 

chances. Se pensassem nele como um prisioneiro simples, indo fácil, tanto melhor 

para escapar. 

Seguiu o homem, cujo nome eu ainda não sabia, de volta pelo corredor e 

através de um par de portas duplas. Pelo menos vinte pessoas sentadas ao redor de 

uma longa mesa de jantar. Eu reconheci um. 

"Eaton, você está acordado," Gallen correu para o seu lado. "Vem sentar-se 

comigo." 

Sem dar Eaton a chance de perguntar a qualquer perguntas, sua mão 

pressionada juntamente Gallen, e Eaton escoltado de volta perto da cabeceira da 

mesa e uma cadeira vazia para baixo três pontos. 

"Todo mundo, este é Eaton, meu ligado. Ele é um shifter águia." 
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Murmúrios de aprovação foram em torno da mesa. 

"Bom trabalho," uma voz profunda ressoou pelo ar. 

Eaton voltou sua atenção para o alto-falante. Eu parecia uma versão mais 

antiga do Galo, se o jovem tinha sido despojado de sua alma e puro mal tinha sido 

enfiado dentro. 

Ele ainda não sabia por que eu estava lá, mas se este homem tivesse alguma 

coisa a ver com isso, não seria nada bom. 

"Esse é o meu pai", sussurrou Gallen. 

"Todo mundo o chama Theos". 

Eaton decidiu que as pessoas provavelmente tinham vários nomes para o 

filho da puta assustador, mas manteve esse pensamento para si mesmo. De alguma 

forma, eu não acho que eles apreciam o seu senso de humor. 

"Embora eu deseje que você nascesse Pelo menos bissexual, você trouxe 

honra ao clã", o homem disse que a contragosto. 

"Obrigado, Pai," Gallen abaixou a cabeça como se estivesse acabado de dar o 

maior elogio. Do cheiro de animosidade escorrendo pai de Gallen, ele 

provavelmente não deu mesmo elogios atrasados indiferentes com muita freqüência. 

Eaton manteve seu olhar vazio e deixar o homem achar que a estava 

completamente sob controle. Um arrepio ao longo da cadeia em seu pescoço havia 

lhe perguntando se havia algum tipo de feitiço nele. 

Boa coisa inoculada em Aden tinha todos eles com antiveneno soletrar 

quando os quatro eram jovens. Tiros antimagia eram super-raros e extremamente 

caros, mas Aden tinha salvado a vida do filho do inventor, e em troca todos tinham 

injetado há vários anos. Às vezes, Eaton perguntou se Aden tinha um pouco vidente 

em seu sangue. Considerado O homem tinha todas as possibilidades. Algumas 

pessoas podem chamá-lo paranóico, mas até agora, tudo o que ele ensinou-lhes 

viera a calhar em algum momento de sua vida. Tanto reclamou acerca lições de Gust 

pico em fuga das algemas e cordas encadeadas, nenhum deles jamais se recusou a 
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lição de Aden Gage. 

Um olhar dissimulado ao redor da mesa revelou outros estavam usando o 

mesmo tipo de cadeia. Seus olhos vazios e tinha empolado movimentos aspecto de 

madeira como se eles não estavam completamente seu próprio movimento sob o 

poder. 

Era como um estranho paranormal show de marionetes. Arrepios correram 

para cima e para baixo para trás da Eaton. Isso era o que Gallen queria para Eaton. 

Eaton engoliu a bile subindo na garganta. Ele teria que ser mais cuidadoso e fingir 

ser tão afetado. O feitiço deve ter trabalhado pelo menos momentaneamente antes 

de o antídoto chutar ou Eaton nunca teria concordado em vir junto. 

Marty ia ter um ataque. 

Marty! 

Águia interior de Eaton gritou seu descontentamento com a sua separação. 

Perguntava se Gallen tinha realmente curado Marty ou se tivesse acabado de colocar 

em um bom show. Memórias de Marty imóvel havia lhe mordendo o lábio. Ele 

rapidamente liberado. Qualquer sinal de nervos ou mesmo qualquer emoção só iria 

chamar a atenção Ele não queria. 

"Ele vínculo ainda?" O pai de Gallen perguntou. 

"Não... Seu fosco que teve um acidente o quebrou. Eu era incapaz de 

solidificar o vínculo." 

"Excelente". 

Gallen fez sinal para um servo. "Por favor, traga um prato de comida Eaton. 

Ele prefere salmão e arroz." Eaton perguntava quando Gallen tinha aprendido suas 

preferências. Aparentemente, isso não foi um sequestro de oportunidade. Gallen 

tinha estudado os hábitos da Eaton. 

Não demorou muito para que o servo de Gallen, um prato de comida antes 

de Eaton. Ele esperou a direção. 

"Vá em frente e coma, amor" Gallen disse, deslizando o dedo no braço de 
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Eaton para baixo. 

Eaton pisou o impele a bater a mão de Gallen distância. Ele teve que fingir 

aceitar os avanços de Galo ou pelo menos não recuar longe deles. 

"Apresente-me para seu homem, Gallen?" Um musical corte voz suave 

através do silêncio só pontuada pelo barulho de metal contra China. 

"Eaton, esta é a minha mãe, Bellion." 

Eaton olhou para cima para encontrar os olhos de uma mulher que tudo, mas 

brilhava na sala escura. Seus olhos eram de um azul penetrante, como se criado por 

alguém cortar um pedaço do céu em um dia perfeito. A pele dela exalava um leve 

tremular e seus lábios tinham uma tonalidade violeta para eles não comer 

certamente foi a partir de um tubo de maquiagem. 

Seu olhar se prendeu a por um momento e ele sabia que podia dizer que ela 

não estava sob o encalço de encantamento. 

"Prazer em conhecê-lo, Eaton." 

Eaton acenou com a cabeça, sem falar. Eu não sabia se sua voz lhe daria 

distância. 

"Eaton acaba de chegar. Ele não está até falando ainda, Mãe.” Tom 

condescendente do Galo fez Eaton quer mudar apenas para arranhar os olhos de 

Gallen. Ele podia sentir a águia logo abaixo da superfície pronto para assumir o 

comando, garras pronto. No entanto, se eu mudei no meio da sala de jantar 

elegante, com elegantes e frios Além disso, essas pessoas, eu não tinha dúvida 

Poderia Sua magia combinada de mais de levá-lo para fora. 

Eu precisava ser subserviente. Felizmente, as aves tendem a ser astuto como 

um padrão. 

Eaton deixar as pessoas falarem ao seu redor. De escutas, eu aprendi 

amigável vampiro poderoso do bairro Harris estava dando os Seus feiticeiros para 

correr por dinheiro. Os feiticeiros queriam que a terra privilegiada em torno de 

Capitol Hill e os vampiros não estavam dando dentro Eles reivindicavam o 
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território a partir da colina por todo o caminho até o centro e, aparentemente, um 

enorme pedaço do cartel crime local. 

"Precisamos ampliar nossa propriedade." O pai de Gallen bateu com o 

punho na mesa, fazendo o barulho talheres. "Não podemos deixar que os vampiros 

assumissem. Se dermos a este respeito, que poderia muito bem virar e mostrar a 

barriga.” 

"É lamentável o Salties não funcionou como planejado", disse Bellion. 

Eaton perguntou se eu era o único que detectou uma nota de satisfação na 

voz dela. 

"Nós ainda não descobriram o que os assustou distância. Eles deveriam estar 

em nosso para os bordéis, "Theos reclamou. 

A necessidade urgente de esclarecer a bunda provocou a ponta da língua, mas 

Eaton resistiu. Ele estava em seus melhores interesses para ficar em silêncio. Agora 

eu perguntava se os vampiros tinha uma mão no Salties súbito desaparecimento. 

Eles haviam dado um pouco com muita facilidade. 

"Nosso novo plano vai cuidar deles. Uma vez que eles bebem o sangue 

envenenado, vai ser tudo de novo. "Theos sorriu com a idéia. 

Setembro Eaton o garfo. O salmão rodou inquieto em seu estômago. Ele 

precisava passar a palavra para Harris. Seu amigo ficaria arrasado se seu interesse 

amoroso morreu. Eaton não sabia se Harris e Rohan eram companheiros, mas 

raramente alguém chamar a atenção de Harris mais de sua arte. 

Mantendo os olhos para baixo, Eaton setembro as mãos em seu colo. 

Nenhuma maneira que eu poderia comer mais nada. Eu tinha que encontrar uma 

maneira de sair deste lugar e obter uma nota para Harris alguma forma. 

Debaixo de seus cílios, eu fiz a varredura suas escolhas de possíveis 

cúmplices. Todos os feiticeiros foram vez cruzou imediatamente fora de sua lista. 

Ele contemplou a mãe de Gallen por um breve momento, mas não sabia se ela tinha 

se acostumado com seu cativeiro e agora era um deles ou não. Se ela tivesse sido 
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prisioneiro desde o nascimento de Gallen, ela poderia ter aprendido a amar o Sr. 

Mal ao lado dela. 

Eaton não via a atração, mas nem todo mundo entendeu sua obsessão com 

um líder de gangue de motoqueiros moto também. 

Cada um na sua. 

As pessoas que têm manchado com seu próprio pareciam colares também 

uma lavagem cerebral para ser de muita ajuda. Eaton não entender o apelo de ter 

um zumbi por um companheiro, mas talvez essa era a tradição feiticeiro se certificar 

que seu companheiro não pudesse se voltar contra você. Quase todas as pessoas 

Eaton Identificado como feiticeiros tinha um zumbi / fosco ao lado deles. Os 

poucos que não tinham uma cadeira vazia entre eles e a próxima pessoa. Eaton 

perguntou se fosse uma marca de vergonha para não ter sua própria mente 

controlada outra metade especial. 

Certamente Gallen parecia orgulhoso de sua realização. 

O resto das conversas não revelam nada de novo para a Eaton. Além do fato 

de que eles eram uma mesa cheia de chorões que tiveram filhos ingratos, 

funcionários preguiçosos e paga impostos demais. Aparentemente, a compra de um 

custo político mais a cada ano. 

A cabeça de Eaton começou a doer ainda mais. Eu me perguntava se era o 

efeito do colar de combate a inoculação. 

Galo passou a mão nas costas da Eaton. 

"Desculpe-nos, padre. Acho Eaton não está se sentindo bem, provavelmente 

a partir do vínculo. Se você, por favor, desculpar-nos.” 

"Claro. Deixe-me saber se você me precisar enviar para um médico." 

O homem parecia realmente solícito. Se o pai de Gallen não sabia, Eaton 

provavelmente cortou sua garganta assim que se tornou um problema, eu poderia 

gostar do cara. Marty perguntou como eu estava fazendo. Perguntar seria mais do 

que provável que enviar até bandeiras vermelhas que eu tinha que ficar quieto por 



  

 

Para Encantar a Águia – Irmãos Banded 3 

Amber Kell 
 

 

 

69 

enquanto. 

Gallen levou de volta para a sala que ele escapou. 

"Aqui vamos nós. Este é o seu quarto. O meu é aquele através das portas. Pai 

de fato acredita que é importante todos tem suas próprias desse espaço. Eu sempre 

porque era Mãe Suspeita não queria compartilhar com ele”, murmurou Gallen. 

Eaton suprimiu seu sorriso. 

Gallen suspirou. "Não deu certo, não é?" 

Eaton se atreveu a olhar para cima, com a garganta secar medo. 

"O que não deu certo?" 

"O colar. Segui todos os passos necessários, também. Talvez águia shifters 

seja apenas diferente.” 

Eaton abriu a boca, mas depois fechou rapidamente novamente. Eu não lhe 

dar a verdadeira razão Gallen dizer. Pelo que eu sabia, o pai do homem manteve um 

antídoto na geladeira. 

"Desculpe?" Gallen parecia tão derrotado Eaton quase se sentia mal pelo o 

cara. 

Gallen se sentou na cama de Eaton. "O que vamos fazer agora?" 

"Você poderia me libertar", Eaton Propos. "Eu não vou contar a ninguém.” 

Por um momento, como se ele apareceu Gallen Isso ia dar a devida atenção a 

pensamentos. Então ele balançou a cabeça. "Não, pai me estripa se eu pensei que eu 

deixar você ir Não consolidado." 

"Bem, eu tenho que voltar para o meu companheiro", disse Eaton, a raiva 

subindo à superfície. 

"Ele não pode encontrá-lo aqui", disse Gallen. "O lugar inteiro foi reforçada 

por camadas de magia. A maioria das pessoas esquece que é mesmo aqui." 

Eaton perguntou onde eles quase foram, mas ele sabia que era um passo 

longe demais. "Se eu conseguir a minha palavra amigos, eles virão me buscar. Você 

não pode ser responsabilizado se intrusos me levarem de volta, certo?" 
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Gallen levantou a cabeça. "Marty me estripa". 

Eaton se sentou ao lado Gallen. "Você realmente curá-lo?" 

Um longo silêncio tinha Eaton quase pronto para estripar se Gallen. 

"Eu curei seus ossos, mas eu coloquei uma supressão temporária em seu 

falcão. Ambos porque mudar muito em breve iria quebrar novamente suas feridas 

recém-curadas e porque eu pensei que ele iria encontrá-lo mais rápido em sua forma 

de besta.” 

"O que você vai fazer se eu me encontrei?" 

Gallen encolheu os ombros. "Eu estava esperando se você estivesse sob meu 

feitiço, você poderia dizer-lhe para ir. Eu posso fazer sua vida boa aqui. Por favor, 

considere isso, a Eaton." 

"Qual é a coisa com zumbi?", perguntou Eaton, genuinamente curioso. 

"Tem a ver com um feiticeiro antigo, Ballinea. Seu amante ligado quando ela 

tinha ensinado a ele tudo sobre seu poder. Agora ligamos nossos companheiros para 

que eles nunca possam nos trair.” 

"Mas você não quer emoção genuína? Sentimentos reais? Todas aquelas 

pessoas lá fora não tinha nada acontecendo lá dentro. Exceto sua mãe.” 

O coração de Gallen miserável expressão de Eaton suavizou. "Eu sei. Eu 

faço. Eu só queria ser Pai orgulhoso de mim pela primeira vez. E você é tão bonito, 

tão cheio de energia e felicidade, que eu queria para mim. Eu não tive a intenção de 

destruir a sua vida,  Eaton. Eu só queria um pouco de sua alegria para mim. " 

"Talvez você só precise ficar longe deste lugar". Eaton acenou com a mão, 

indicando a construção em torno dele. "Esta casa tem uma atmosfera tóxica. E não 

leve a mal, mas seu pai me dá calafrios.” 

"Eu sei. Eu acho que ele uso para manter minha mãe em linha. Eu nunca 

estou autorizado a falar com ela sozinho, então eu não sei como ela se sente sobre 

tudo. Além disso, onde eu iria? Ninguém quer abrigar um feiticeiro. Não só os 

outros caçar-me no chão, mas o pai tomaria grande alegria em fazer de mim um 
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exemplo. "O medo nos olhos de Galo foi profundamente osso. 

Depois de conhecer seu pai, Eaton desejou que ele pudesse dizer o medo era 

exagerado, mas ele se preocupava que não era. "Vamos pensar em alguma coisa." 

Eaton tirou os sapatos novos e enrolados na cama. Gallen empurrou os 

sapatos também. Quando eu peguei a expressão de Eaton, eu dei um sorriso 

irônico. "Eu só quero abraçar, além de que irá torná-los menos suspeitos." 

"É verdade". Eaton fugiu de novo. Ele ainda queria chutar a bunda de 

Gallen,  mas compreendi melhor o homem agora. 

"Tente descansar um pouco. Vamos descobrir o que fazer amanhã." 

Eu duvidava que ele fosse capaz de dormir, mas, aparentemente lutando 

magia drenada para pessoa. Em nenhum momento, a escuridão Alegou-o. 
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Marty ali por um momento. Ele podia sentir o feitiço quebrar, lascar-se 

afastado sob o ataque de sua vontade. Sua metade falcão ainda dormia, mas pelo 

menos podia talvez se movendo a parte humana. 

"O que diabos aconteceu?" Carey entrou no quarto com Broden 

rapidamente seguinte. 

Abrindo a boca, Marty ainda não conseguia falar. Seu grito aparentemente 

tomado toda a sua habilidade de som para o momento. 

"Eu não acho que eu posso falar amor", disse Broden. O gato shifter Marty 

examinada com um olhar enervante. Por um momento, eu tive um lampejo de 

compreensão das emoções de um pássaro, quando detectar um gato perseguindo-o 

como presa. 

"Esse amigo feiticeiro da Eaton de que ia parar por aqui", disse Carey. 

"Bem, eu fiz algum tipo de feitiço, isso é certo. Este lugar cheira a magia", 

Broden torceu o nariz ao sentir o cheiro. 

"Hmm, eu vou ligar para Denton e Harris. Eu preciso reunir as tropas. 

Marty não abandonaria Eaton assim. Alguma coisa aconteceu." 

"Vou ligar para os meus gatos na também. Se Eaton foi tomado, temos os 

melhores rastreadores". 

"Podemos olhar do céu." 

Para a surpresa de Marty, Tim, um de seus shifters falcão, entrou na sala com 

um par de outros falcões em seus calcanhares. 

"Você quer ajudar?" Tom de surpresa de Carey refletida ponto de vista de 

Marty. 

Tim cruzou os braços e olhou diretamente para Marty. "Nós não ficamos 
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chateados porque queria ficar em um lugar, Marty. Ficamos chateados porque não 

nos pedir para ficar com você. Vamos segui-lo em qualquer lugar, mas você 

simplesmente desistiu de nós. Vamos ajudar o seu mate de volta, mesmo se ele não 

gosta de nós, mas nós gostaríamos de ter uma reunião do grupo depois.” 

"Tenho certeza que ele ficaria feliz em falar com você", Carey falou para ele. 

"Vamos torcer para que o feitiço desapareça em breve." 

Broden cheirou. "Ele já está desaparecendo." 

"Bom". 

"Tim, você vai reunir os falcões. Broden, seus gatos fiquem juntos e eu vou 

chamar meus amigos.” 

"Não se esqueça de seu pai", disse Broden. O grande shifter gato estremeceu 

depois que eu disse essas palavras. 

Carey riu, mas balançou a cabeça. "Talvez tenhamos de fazer isso sem meu 

pai. Deixou a cidade." 

"Droga, o tempo que eu estava esperando para ver Aden”, Broden 

murmurou. 

"Eu vou texto o que está acontecendo e obter o seu conselho", disse Carey. 

"Ele pode nos ajudar remotamente, se necessário." 

Todos espalhados. Marty teve que admirar o raciocínio rápido Carey 

utilizado em empacotamento de seus recursos. Não é à toa Eaton falou tão bem de 

um mero humano. 

Marty tinha que concordar com Broden embora. Esta foi uma vez que eu 

teria ficado feliz em ver a figura do pai psicótico ligeiramente. 

A cãibra subiu sua espinha. "Merda," ele murmurei. 

Excitação correu através dele. Marty tentou sentar-se. Ele riu e obedeceu a 

seus músculos Quando ganhei mobilidade total. As dores de seus ossos quebrados 

tinham desaparecido. Se Gallen não fosse tão ladrão fosco traidor, ele beija o 

homem certo então. 
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Mexendo os dedos das mãos e pés, ele prendeu a respiração. Alfinetes e 

agulhas esfaquearam como sua circulação retornada. 

"Ah, bom.", Sorriu ao ver Marty Carey móvel. "Se vista. Vamos encontrar-

nos na sala de estar em 30 minutos." 

Marty assentiu. Ele iria esperar para contar a sua história até todos estavam 

reunidos. 

Meia hora mais tarde e Marty encontrou-se o foco da coleção estranha de 

shifters sempre. Por natureza, shifters aves e pêlo não se misturam, mas isso não 

impediu que os gaviões e paranormais gatos variados de lotando a sala de estar a 

mando de Carey. 

"Olá a todos. Um feiticeiro tem capturado Eaton. Ele atende pelo nome de 

Gallen Theos. Ele afirma querer Eaton para ser seu ligado e que eu vou cuidar bem 

dele. No entanto, a fim de fazer isso, ele está roubando a vontade de Eaton usando 

um colar para verificá-lo." 

Denton fez uma bufada irônica. O shifter croc sentou-se no colo de sua 

matança Isaac, um shifter puma. 

"Algo que você quer dizer?" Marty desafiou. 

"Não é possível ser escrito Eaton, ele foi inoculado",Explicou Denton. 

"Sério? O colar parecia que estava funcionando”, Marty disse, sem se atrever 

a esperar sua amada era realmente segura. 

"Poderia ter inicialmente, mas quando o contra feitiço entra em ação, ele 

estará totalmente consciente", disse Carey. 

"Isso não pode ser uma coisa boa." 

Marty virou-se para o novo alto-falante. Ele sabia que sem a visão do shifter 

urso que pé protetoramente perto o intruso não era diferente do Rohan, líder dos 

vampiros. Energia sobrenatural do homem açoitado pela sala como um choque 

elétrico, estabelecendo os shifters na borda. Marty perguntou como Harris poderia 

estar perto do vampiro. 
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"Por que não?" Marty Eaton não conseguia entender por que seus 

pensamentos controlam Pode ser perigoso. 

"Porque feiticeiros escravizar suas metades melhor, se você quiser." Rohan 

fez aspas no ar em torno de melhores metades. "Para ser ligado com um feiticeiro, 

você tem que desistir de sua vontade. Se eles descobrem que Eaton não pode 

desistir de seu livre arbítrio, eles podem matá-lo para manter seus segredos.” 

"Então nós melhor salvá-lo rapidamente", disse Marty, seu coração apertado 

com a notícia. 

"Eu gostaria de oferecer meus vampiros para ajudar", disse Rohan 

inesperadamente. 

Marty viu Carey estremecer ao ouvir as palavras de Rohan. Lembrei-me de o 

ser humano não gostava de vampiros, mas eu sabia que a partir de suas interações 

Carey não recusaria a ajuda de ninguém se ele iria levá-lo de volta a seu amigo. 

Reprimindo um sorriso, Marty assentiu. "Bem-vindo ao nosso grupo de 

resgate." 

"Obrigado. Harris me disse o quanto a amizade de Eaton significa para ele. 

"Colonizada O olhar do vampiro com carinho na grande shifter urso, que corou 

sob seu respeito. "Eu não quero que ele chateado." 

"Bem, obrigado por terem vindo", Carey Soou como se eu tivesse que raspar 

as palavras fora de sua alma, a fim de tirá-los, mas eu disse entanto eles. 

"Alguém sabe onde os feiticeiros viver?" 

Na maioria os paranormais tendem a manter seus próprios bairros. Os 

shifters principalmente se hospedaram no Queen Anne, Lago Verde, Fremont e 

West Seattle com alguns espalhados pelo centro da cidade. Os vampiros assumiram 

Capitólio e parte da First Hill. Havia rumores de necromantes que vivem em 

Ballard, mas não avistamentos definitivos. Os seres humanos ainda tomaram a 

maior parte do espaço, mas não havia bolsos onde não paranormais não deve ir à 

noite. Marty ouvira a Fremont Troll havia tumultos Durante o último terremoto, 
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mas os meios de comunicação tinham silenciado-lo. 

"Eles estão em Magnólia", Rohan oferecido. Seu tom não admitia discussão. 

"Onde?", Perguntou Carey. 

Rohan encolheu os ombros. "Nós não estamos certos. Não há um monte de 

lugares para eles para se esconder. Eu sempre suspeitei que eles estivessem 

agachados em Fort propriedade Lawton. Muitas vezes o Exército mudou sua 

mente Acerca O que eles queriam fazer. " 

Marty virou-se para os falcões. "Vocês fazem uma busca e verificam. 

Relatem algo suspeito na volta. Preste especial atenção a qualquer possível 

influência mágica." 

Os Shifters assentiram e saíram da sala. 

"Vamos esperar para seu relatório", disse Marty. Sentou-se na superfície mais 

próxima, um belo sofá estofado. 

Carey agarrou seu ombro. "Ele vai ficar bem. Vamos levá-lo de volta. Eaton 

pode olhar delicado, mas ele é muito duro." 

"Como ele pode ser duro, sem suas armas?" 

Perguntou Marty. 

"Você ficaria surpreso. Meu pai treinou-o sobre como se proteger. Eu não 

vou desistir sem lutar". Carey deu tapinhas nas costas de Marty antes de passar para 

falar com os outros. 

Marty colocou seu rosto entre as mãos e nem sequer olhar mergulhado 

Quando a almofada do sofá ao lado dele. 

"Eu não pude deixar de notar que você está além de seu falcão," Rohan disse 

com sua voz suave sotaque. 

"Gallen suprimiu a minha natureza, então eu falcão facilmente poderia 

encontrar com Eaton"Marty explicou. 

"Eu posso consertar isso para você." 

Marty sentou-se, dando a sua Rohan total atenção. 
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"Como?" 

"Muitos não sabem disso, mas o sangue de vampiros ajuda a quebrar 

encantamentos. Se você tivesse que tomar um gole de meu sangue, ele iria 

despertar seu animal interior", explicou Rohan. 

Aproveite às pressas por ela até que Marty Realizado que significaria tirar 

alguém dentro dele. Ele segurou o seu acordo imediato. "Eu já perdi o meu 

companheiro, porque eu egoisticamente pensei em mim, em vez de o que era 

melhor para o meu amado. Eu não sei como eu reagiria ao meu tomar o seu 

sangue", Marty respondeu honestamente. 

Rohan assentiu. "Pelo que Harris disse, ele é um homem de bom coração e 

quero o melhor para a sua morte. " 

Marty assentiu. "Ele é, mas eu já fiz muitos erros na nossa relação. Talvez eu 

devesse perguntar Carey, ele conhece Eaton melhor." 

"Harris me disse Acerca seu amigo. Francamente, o ser humano me 

apavora." Rohan cauteloso olhar Rumo de Marty para Carey o fez rir. 

"Obrigado pela oferta. Vou pensar sobre isso." 

Rohan assentiu. O vampiro levantou-se e caminhou direto para a Harris que 

sorriu para sua abordagem. Marty quase podia ver os corações flutuando no ar ao 

seu redor. 

Conversa hesitante estalou e morreu GustPeak todos Esperei por relatório 

dos falcões. 

Uma hora mais tarde, o rebanho devolvido. Eles se dirigiram diretamente a 

Marty a dar o seu relatório. 

"O que você aprendeu?" 

Tim serviu como porta-voz do grupo. "Se você se aproximar da fortaleza a 

pé, parece uma base militar abandonada, mas se você voar sobre ela, você não vê 

nada." 

"Então, você não vê nenhum feiticeiros?" frustrção pesava no peito de 
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Marty. 

"Não, você não entende," Tim corrigiu. "Você não vê nada. É como se 

divertir com o lugar que desaparece." 

"Mágica", Marty disse com satisfação. "Pelo menos sabemos onde eles estão 

escondidos. Agora temos informações para descobrir o que vamos fazer sobre 

isso." 

Um estrondo na janela tinha todos girando ao redor para ver um pombo 

batendo contra o vidro. 

"Pássaro estúpido", Carey abriu a porta de vidro para espantar a criatura 

longe. 

Para a surpresa de Marty, o pássaro voou para dentro. Algumas pessoas 

fizeram furtos indiferentes ao incentivá-la de volta para fora, mas ele escapou 

facilmente os movimentos. 

O pequeno pássaro pousou no meio do Tapete oriental. Antes Alguém 

poderia agarrá-lo, a brilhar cintilante cercaram o pombo e em seu lugar ficou um 

jovem totalmente vestida de jeans preta e uma camiseta vermelha. 

"Há shifters pombo?" Carey Perguntado espantado. 

"No. Não há”, Marty respondeu distraidamente. "Não, naturalmente." 

O jovem Marty deu um sorriso amargo. "Você não tem esse direito. No 

entanto, nunca tente romper com o seu namorado ou feiticeiro que possa 

transformá-lo em algo que você odeia. Vamos apenas dizer que se eu fosse fazer 

isso de novo, eu saber se o meu ex poderia fazer mágica antes eu joguei as roupas 

no gramado quando o peguei traindo." 

Um mundo de dor vivida nos olhos cinzentos do jovem. Marty perguntou 

quanto tempo ele havia sido amaldiçoado. "O que você está fazendo aqui?" 

"Você é Marty? Você coincidem com a descrição foi dado”, ele murmurou. 

Marty assentiu. 

"Só para você saber, se você deixar Eaton para baixo, eu vou segui-lo ao 
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redor e porcaria em você para o resto de sua vida. Esse é o meu tipo de 

superpotência", disse o shifter pombo. 

"Qual é o seu nome?", Perguntou Carey. 

"Kurtis. Eaton me libertou e me mandou para cá. Ele queria que eu dissesse 

Marty Que eu estava preso no Forte Lawton e dizer Harris Essa novos doadores 

dos vampiros pôde ter sangue venenoso." 

Marty viu Rohan sacar seu celular e começar a discar. Mesmo sequestrado, 

Eaton tentou salvar os outros. "Como ele salvá-lo?" 

"Meu ex-babaca me mantém em uma gaiola no lobby. Eaton arrombou a 

fechadura. Acho que o cara com ele está começando a se arrepender seqüestrá-lo. 

Eu ouvi dizer que ele ia tentar tirá-lo de lá. Theos, o feiticeiro cabeça, é uma espécie 

de idiota embora. Eu acho que não deixa ninguém sair voluntariamente. Se ele 

descobrir Eaton me libertou, haverá inferno para pagar." 

"Você tem para onde ir?", perguntou Carey. 

Kurtis balançou a cabeça. "Eu vou ficar bem. Quero dizer que há abrigos e 

outras coisas." 

"Você pode ficar aqui enquanto você chegar a seus pés. Foi bom que você 

veio aqui, quando você poderia ter voado apenas fora ", disse Carey. 

"Eu sempre pago minhas dívidas", disse Kurtis. 

"Bom, então você pode me pagar a minha", Carey disse com um sorriso 

amigável. 

"Obrigado." alivio atravessou o rosto de Kurtis. Marty não podia culpá-lo. 

Fique em uma bela mansão ou vivem nas ruas e não uma decisão super difícil. 

"Talvez possamos olhar para a fixação de sua maldição” 

Carey oferecido. 

"Eu gostaria," Curtis respondeu. 

Rohan arrancou o telefone, seu rosto duro e uma nova determinação em 

seus olhos. "Três dos meus vampiros foram envenenados e podem morrer por 
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causa dos feiticeiros. O aviso do Eaton salvou os outros no tempo. Iremos 

primeiro para combater o ataque dos feiticeiros. É o mínimo que podemos fazer 

para retribuir a ajuda da Eaton." 

"Tudo bem", Carey concordou. Virei-me para Marty. 

"Como você quer fazer isso?" 

Marty Sorriu em Carey para virar a liderança para ele. Ele sabia que o ser 

humano normalmente, assumiu o comando e só foi adiando Marty porque ele 

reconheceu como companheira de Eaton. 

"Eu acho que Rohan faz um bom ponto. Envie os vampiros em primeiro 

para bloquear qualquer tipo de magia, então shifters. Os falcões primeiro, em 

seguida, o povo de Broden. Todos de acordo?" 

Um coro de acordo soou. 

"Onde é que você me quer?", Perguntou Harris. 

"Aqui", Rohan disse prontamente. "Eu não quero você na linha de fogo." 

Carey deu uma gargalhada. "Isso não é bem assim que funciona, vampiro. 

Quando um de nós está em apuros, todos nós vamos para o resgate." 

Denton e Harris concordaram. 

"Então eu quero Harris ao meu lado, onde eu possa ficar de olho nele", 

insistiu Rohan. 

"Concordo", disse Harris. 

"Ok, vamos armar-se", Carey anunciou. 

Denton e Harris moveu a grande mesa de café fora do meio da pista. Carey 

chicoteado de volta o tapete para revelar uma grande porta. Tinha suportes de ferro 

e um anel para a alça. O homem tirou uma chave fora do bolso e abriu-a. 

Ao aceno de Carey, Harris tirou o anel e levantou a porta sólida. Ela se abriu 

para um lado. Carey alcançou dentro e virou um interruptor. Incapaz de resistir, 

Marty se aproximou para olhar. Sua mandíbula se abriu como fileiras após fileira de 

armas foram reveladas. 
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A escada descia para a escuridão com armas suficientes, munição e granadas 

para explodir Seattle. Carey acenou com a mão para o bunker. "Bem-vindo ao 

arsenal, senhores. Pegue o que você precisa. Nós sempre temos mais. Por favor, 

devolva tudo quando você tiver acabado." 

"Eu acho que vou gostar de fazer parte dessa família", disse Marty. 

Rohan ergueu as sobrancelhas como Harris tirou uma arma que parecia 

grande o suficiente para tirar um submarino e apoiou-o confortavelmente em seu 

ombro. 

"O quê?" O shifter urso pediu, arregalando os olhos para encontrar a si 

mesmo o objeto de Marty e olhares de Rohan. 

"Nada, querida", disse Rohan. "Eu estava pensando que a arma era 

meramente adequada você." 

"Ele deveria. Aden comprou para o meu vigésimo sexto aniversário." Com 

essas palavras, Harris Agarrou um par de granadas com uma mão e passeou fora. 

"Bem, você não pode dizer que eles são chatos," Marty oferecido. 

Rohan mostrou suas presas. "Eu acho que eu preciso para atender a essa 

Aden", eu respondi. 

Marty sorriu. "Isso você pode se arrepender quiser." 
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“Eu esperava que meu filho não fosse seguir os passos de seu pai", uma voz 

feminina falou Eaton trás. 

Virei-me para encontrar a mãe de Gallen ali com um olhar de decepção no 

rosto. 

Eaton mordeu o lábio quando ele se mudou para bloquear sua visão. Ela 

empurrou-o suavemente para o lado. "Excelente",ela disse, olhando para a gaiola 

vazia. "Então você não está inteiramente sob seu feitiço" 

"Não, na verdade", disse Eaton. Era tarde demais para encobrir. Neste 

ponto, ela já sabia que ele tinha libertado o shifter pombo. Quando Gallen tinha 

mencionado situação de Kurtis, Eaton sabia que poderia ajudar o homem 

torturado. Metade alada de Eaton se rebelou com o pensamento de qualquer ave 

que está sendo enjaulada. Para que isso aconteça a alguém que não estava nem 

pretende ser um shifter Parecia o pior tipo de tortura. 

Ele rapidamente localizado Kurtis e teve o pombo shifter concordando em 

enviar uma mensagem para Marty. Eu esperava que o homem realmente entregue a 

mensagem de Eaton. Eu percebi que eu tinha uma chance de cinquenta por cento 

de Kurtis manter sua palavra. Fazia duas horas desde que ele tinha sido libertado; 

Eaton espera ter uma resposta em breve. Ele ia voltar para a gaiola para verificar e 

ver se o shifter Poderia ter retornado. 

"Por que você não fica?", Perguntou Eaton. Eu podia ver que ela não estava 

sob a influência de qualquer coisa. Ela usava um daqueles colares e seus olhos eram 

claros de encantamento. 

"Meu filho. Sempre que eu tento sair, eu me preocupo que o pai de Gallen 

vai finalmente torcer completamente sua alma. Ele é a razão de eu ficar.” 
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"O que você vai fazer se eu finalmente lhe libertar de seu pai", perguntou 

Eaton. 

Ela encolheu os ombros. "Eu não sei. Eu estive sob o polegar de Theos 

durante três séculos, e em todo esse tempo, eu só tinha um filho. Eu estou 

esperando o meu verdadeiro fosco está lá fora em algum lugar. Eu gostaria de ver 

se eu poderia encontrá-lo.” 

Sorriu Eaton. "Boa sorte". 

"Você pode precisar dele mais do que eu", respondeu ela. "Quando 

descobrir que está lúcido, Eles vão tentar descobrir o porquê." 

"Eu não pretendo ficar aqui por muito tempo. Os meus amigos vão vir para 

mim." Eaton tem nenhuma dúvida em sua mente que já Carey tinha elaborado um 

plano. 

Bellion deu um sorriso triste. "Você acha que eles vão incomodar por mais 

uma águia shifter si.” 

"Eles sabem que eu quero, porque eu faria o mesmo por eles." Eaton não 

teve mesmo uma pontada de desconforto quando essa declaração que eu fiz. 

"Você realmente acredita nisso." Ela olhou para ele por um longo momento. 

"O quê?" 

"Não vejo absolutamente nenhuma dúvida em sua aura. Você tem total 

confiança em seus amigos.” 

"Eu cresci com eles. Eu estava lá para o primeiro ferimento de bala de Carey 

e primeiro dente de Denton. Eu vi meu amigo tímido ir de giz de cera para óleos 

brilhantes para se tornar um artista incrível. Eles são extensões da minha alma. 

Você não vira as costas quando parte de você está em falta. Você caça-o e 

recuperá-lo." Huh, talvez Aden tivesse passado para ele ao longo dos anos, depois 

de tudo. 

"Desejo-lhe boa sorte, Eaton. Espero que a sua fé não seja abalada.” 

"Não vai ser." 
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Uma forte explosão abalou a casa. Gritos ecoaram pela mansão. 

Sorriu Eaton. "Harris chegou." 

Gallen veio correndo pelo corredor. "Temos que ir!" Eu gritei, agarrando 

Eaton. 

"Ir para onde?", Perguntou Eaton. 

"Para o bunker. É escrito para que ninguém possa entrar feiticeiro sangue 

menos fazendo muito ou uma cadeia". Eaton puxou seu pulso de espera do Gallen. 

"Eu sou não indo a lugar nenhum. Meus amigos estão aqui. Eu vou com eles.” 

"Você não pode. Pai vai me matar. Ele vai saber que você é a razão de nossa 

casa foi destruída.” 

"Vá com ele", Bellion exortou-nos. "Agora é o tempo. Começar de novo, ser 

a pessoa que eu sempre soube que você poderia ser.” 

Gallen empalideceu. "Marty vai me matar!" Ele balançou. 

"Então não vá comigo. Nada diz que você não pode atacar em seu próprio 

país ", disse Praticamente Eaton. 

"E quanto a você, mãe?" 

Sorriu Bellion. "Eu acho que vou gostar muito de viajar aproximadamente. 

Eu só fiquei por você, meu menino doce.” 

"Você pode vir comigo," Gallen oferecido. 

Ela balançou a cabeça. "É hora de você ser seu próprio homem. Boa sorte, 

meu filho.” 

Eaton sorriu quando desapareceu, deixando em seu lugar pedaços de glitter 

Pink. 

"Ela sempre teve um alargamento para o dramático" 

Gallen disse. 

"Gallen! A culpa é sua!" Theos apareceu ao virar da esquina. Eaton podia 

ouvir o homem mais velho começar a cantar. Escuridão girava em torno dele 

enquanto eu continuava a murmurar palavras Eaton não conseguia entender. 
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"Não faça isso, Pai", confessou Gallen. Seus dedos moveram-se 

rapidamente. Eaton percebeu que Gallen deve estar fazendo um contador de canto 

em silêncio, porque não há palavras saíram da boca de Gallen. 

Com um grito Theos lançou seu feitiço. Mas em vez de visar Gallen, enviou- 

para Eaton. 

Gallen pulou na frente de Eaton, bloqueando o feitiço com seu corpo. 

"Não!" Gritou Eaton. Peguei Gallen como o feiticeiro caiu no chão. A pele 

do Galo ficou pálida como se toda a vida tinha sido sugada para fora. Seus olhos 

fechados slides fechando o mundo fora. 

"O que você fez?" Eaton gritou Theos. 

"Eu fiz o que eu queria", disse Theos, uma carranca cruzando os recursos. 

"Ele quer um verdadeiro fosco, Gallen terá agora de encontrá-lo, a fim de voltar à 

vida." 

Com um olhar fulminante para o par deles, Theos pisou fora. 

Eaton pegou Gallen, determinado a salvar o feiticeiro para seus amigos antes 

que o prédio queimado até o chão. Fumaça encheu o ar, fazendo com que os olhos 

de água da Eaton e chamuscando os cabelos dentro do nariz. Eu podia ver e ouvir 

o crepitar das chamas e cuspir, mas eu não podia sentir o cheiro de qualquer fogo. 

Tendo uma chance, eles marcharam pelo inferno. O feitiço fez cócegas seu 

braço enquanto eu passava a ilusão e em linha reta para o círculo de seus amigos. 

"Hey, Eaton, levou muito tempo", disse Carey. Sua arma de chama favorita 

de feitiço e sentou apoiado em seu ombro. "Eu pensei que eu poderia realmente ter 

de setembro, o local em chamas para tirá-lo." 

Eaton sorriu. "É bom ver você também."  

"O que aconteceu com o feiticeiro?" Marty apressara-se a seu lado. 

"O pai dele escrito ele. Algo sobre ter que encontrar sua alma gêmea ou 

alguma porcaria, a fim de voltar à vida”, disse Eaton. 

"Ah, a neve branca maldição necromante misturado com um pouco de 
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poder." Se aproximou de um vampiro elegante de altura, seu olhar interessado 

varreu Gallen. "Aplicação interessante. Eu nunca vi isso usado como isso antes.” 

"Legal, eu sempre quis um daqueles caixões de vidro no jardim", disse 

Harris. "Ela vai fazer um grande pedaço de conversa." 

"Sim, para a polícia", Denton disse secamente. 

Harris pegou Gallen dos braços de Eaton. "Vou levá-lo." 

Mãos da Eaton estavam vazios só por um breve momento antes de Marty 

envolveu-se em torno de Eaton e apertou-o com força. "Você não vai fazer isso 

comigo de novo." 

"Fazer o quê? Ser sequestrado? Bem, eu vou tentar, mas eu não exatamente 

planejá-lo pela primeira vez." 

Marty beijou Eaton e qualquer outro pensamento de seu cérebro derretido. 

"Vamos para casa." Eaton mal bateu a porta do quarto fechada, começou antes 

tirando a roupa. Marty tirou sua roupa com a mesma velocidade e logo eles se 

contorciam nu na cama, lutando entre si pelo domínio. Foi apenas para mostrar por 

parte da Eaton, eu não queria estar no topo, mas eu pensei Marty precisava 

trabalhar para ele. 

Quando Marty sorriu loucamente eu lancei-los até que esteja completamente 

Eaton estava preso por um homem maior. 

"Peguei", Marty disse com satisfação, a sua ereção pressionada contra o 

estômago de Eaton. 

"Sim, você faz", Eaton concordou. "Agora o que você vai fazer comigo?" 

"Oh, eu tenho várias idéias." Marty envolveu uma mão em torno de ambos 

os pulsos da Eaton antes eu peguei o lubrificante fora da mesa ao lado da Eaton. 

"Medo eu vá fugir?", perguntou Eaton. 

"Nenhum de nós vai a lugar nenhum até que você tenha reivindicado. Gallen 

estava apavorado eu iria vínculo com você antes que eu pudesse ter você de volta." 

"Apesar de suas ações, Gallen sabia o que estava fazendo era errado”, Eaton 
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protestou. O feiticeiro era uma estranha mistura de querer agradar seu pai e 

querendo fazer o que era certo. 

"Não vamos falar Acerca ele agora." Marty mordeu o mamilo de Eaton. 

"Sinto muito." Eaton engasgou com a sensação antes de mexer para obter 

ainda mais. 

Marty sorriu. "Eu não sei o que você realmente é, mas eu sou." 

Eaton congelou a seriedade no rosto de seu amante. "O que você está 

falando?" 

"Se eu não tivesse sido tão focado em ser curado, eu nunca teria deixar outro 

homem tocar em você. Eu sou um idiota”, disse Marty. 

"Eu te perdôo", disse Eaton. "Você está completamente curado agora, 

certo?" 

"Eu estou curado o suficiente para mostrar o que você estava perdendo por 

não me deixar estragar mais cedo." Marty Eaton lançou o suficiente para remover a 

tampa do lubrificante. Ele alisou-se os dedos e cuidadosamente Eaton se soltou. 

Marty engasgou quando Eaton penetrou-o lentamente, alargando-o, torcendo a 

mão para trás e para a frente, para cima e para baixo, batendo algo dentro de Eaton 

rebolou, tentando levá-lo para fazê-lo novamente. 

"Ahh, eu achei, eu vejo." Sorriso vitorioso de Marty fez Eaton sorrir. 

Ele nunca tinha visto este despreocupado, o lado feliz de Marty antes, e ele 

não se importaria de vê-lo com mais freqüência. 

Marty tirou os dedos e aplicou mais lubrificante para sua ereção. "Você está 

pronto? Estaremos ligados para sempre no caminho do seu povo. Você meu como 

o companheiro me escolher?" Marty perguntou, seu olhar firme sério. 

"Sim. Faça-me o seu.” 

Marty empurrou para dentro. Um gemido irrompeu 

Eaton antes que ele pudesse ajudá-lo. Doeu. Seu corpo procurando rejeitar a 

intrusão. Marty sussurrou palavras tranqüilizadoras e acariciou a pele de Eaton até 
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Eaton relaxar o suficiente para levar mais. Cada vez que eu tenso, sua Matt levou 

um pouco de tempo para relaxar ele. Eu não poderia pedir um amante mais 

paciente. 

"Quase lá, amor," Marty gemeu. Ele moveu seus quadris em incrementos 

lentos até que ele finalmente encheu completamente Eaton. 

Eaton apertou e moveu sob seu companheiro Seus corpos tentando alinhar e 

ficar mais confortável. "Relaxe", Marty disse, esfregando a bunda de Eaton. 

"Mova!" Eaton ordenada. Eu precisava de algo, algo mais. 

"Tudo o que você quiser!" Coração de Marty deslumbrante sorriso de Eaton 

aquecido. 

Marty deslizou para fora, então para trás dentro As primeiras vezes foram 

desajeitado até Marty encontrou o ritmo e os dedos da Eaton enrolado atrelada a 

ele como seu amante mais e mais na maneira mais deliciosa possível. 

"Marty me toque!" Eaton necessário mais do que o Pau de Marty, eu 

precisava da sua mão. 

"Mandão, mandão. Eu vejo que você está indo para cima a partir do fundo," 

Marty brincou. 

"Eu vou dar um soco de baixo, também, se você não ficar ocupado", Eaton 

ordenada. 

Marty riu. Envolvendo a mão em torno do eixo da Eaton em um aperto 

frouxo, eu continuei a dirigir Eaton fora de sua cabeça com uma combinação de 

Eaton aperta e bombas faziam ruídos até que ele nem sabia que poderia vir fora de 

sua garganta. 

Um grito alto águia estourar dele como eu vim. 

Seus dedos se deslocaram em garras como Segurou Marty. Ao contrário dos 

shifters gato, Eaton não tem dentes na sua forma shifter, então eu usou suas garras 

para cortar o pescoço de seu amante. Cortar uma linha ao longo da garganta de 

Marty, ele lambia-lo, levando-se em sangue de seu Marty para finalizar a cerimônia. 
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Depois fechou o ferimento de Marty com sua dura, ele cortado o próprio 

pescoço. "Beba!" Ele exigiu. 

Marty rapidamente baixou a cabeça e sugou para baixo algumas gotas de 

sangue, antes de fechar a ferida. 

O choro de um falcão vibrou tímpanos de Marty Eaton como sua essência 

bombeado para ele, acrescentando sua ligação. Repleto, Marty lentamente deslizou 

para fora da Eaton e caiu ao lado de sua amante. 

Poderia Eaton sentiu o esperma deslizando para fora de sua bunda e sobre o 

cobertor abaixo. "Como é que ninguém nunca menciona como o sexo é sujo?" 

"Porque romântico não são manchas molhadas." Agarrou Marty Eaton e 

puxou-a em seus braços até que eu estava sobre o peito de seu amante. "Eu posso 

senti-lo agora". 

"Sinta-se a quem?" 

"Meu falcão. Gallen tinha feito alguma coisa para colocá-lo para dormir, mas 

agora eu posso senti-lo novamente.” 

"Claro, você pode. Você ingeriu o meu sangue. Ele acordou-o de volta." Fez 

sentido para Eaton. 

" Rohan ofereceu seu sangue preferido, mas eu recusei." "Bom. Eu não 

quero que você tome o sangue de ninguém mas o meu ". Eaton suspirou com 

satisfação, a todo seu o corpo repleto. 

"Isso é o que eu pensei que você iria dizer:" Marty respondeu. "Eu não 

quero que você nunca se arrependa de tomar-me como seu companheiro." 

Eaton sentou-se para que ele pudesse olhar Marty no olho. 

"A única coisa que eu já lamentado sobre nós foi que eu deveria ter ligado 

com você há muito tempo."  

"Bom". Marty Eaton aconchegou contra seu peito. "Descanse um pouco, 

querido, vamos ter sexo outra vez depois do nosso cochilo. Precisamos verificar o 

dobro do vínculo que trabalhou." 
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"Funcionou", disse Eaton. 

"Silêncio, como eu disse, nós vamos verificar novamente. Você não pode ter 

as coisas acerca muito cuidadosas assim." 

Eaton riu. "Ok, vamos fazer certeza disso." 

Abraçada ao lado de sua morte, sua servidão, o seu amor, Eaton adormeceu. 
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Somos gratos por lerem os projetos disponibilizados no blog! 

Vale o recadinho! Não se esqueçam de deixar seus comentários 

no blog sobre o livro... Afinal, a opinião de vocês caros leitores são os 

nossos termômetros para sabermos ser estão curtindo os livros 

disponibilizados... E estamos caminhos certos. 

 

Acesso o blog: http://santuariosdoslivros.blogspot.com.br/ 

 


