Tahrik

Rylee Thomas kontrolu elinde tutmaya
aliskin bir kadindir. Ama kontrolunu
kaybetmesine ve bundan cok hoslanmasina
sebep olacak biriyle tanisir. Ben kural
disiyim... Istekli kadinlarla dolu bir
dunyada, capkin ve son derece yakisikli
olan Colton Donavan icin zor bir hedefim.
O, hayatin her alaninda istedigini elde
etmeye aliskin biri. Pistte ve pist disinda
surekli, kontrol disina cikmak uzere olan
bir patenle sorumsuz bir cocuk. Ben ona
istedigini veremem, o da bana ihtiyacim
olani veremez. Ama onun zayif dis
gorunusunun ardinda, yarali ruhunun
karanlik sirlarini bir kez gordukten sonra
ondan uzak kalabilir miydim? Aramizdaki
cinsel cekim inkar edilemezdi. Birey olarak
kontrolu
ele
alma
ihtiyacimiz
reddedilemezdi.
Ama
dunyalarimiz
carpistiginda aramizdaki cekim yeterli
olacak miydi, yoksa anlatilmamis sirlar ve
irade savaslari bizi ayiracak miydi?
(Tanitim Bulteninden)
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