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Глава първа: Запознанството
...“Тя се взря сред всички в стаята. По-

гледът й се спря върху един господин, кой-
то всъщност беше облечен доста неглиже, 
предвид дрескодът в поканите, който из-
искваше официален костюм или смокинг 
за мъжете и официални вечерни рокли за 
дамите. Този твърде неугледен господин 
наистина беше направил впечатление на 
наредба от дамите в балната зала. Седеше 
някак твърде уверено на бара и отпиваше 
от своята бирена бутилка, сякаш не прите-
жаваше никакви обноски. Колко проница-
телно беше нейното око. Та какви обноски 
можеше да има един затворник, несправед-
ливо осъден за въоръжен грабеж и току- 
що избягал от пандиза. Но, да, беше точно 
типът, по който си падаше Дафне. Тя про-
вокира интереса му, като седна през някол-
ко места от него на бара. Поръча си същата 
марка бира като тази на Клаудио. Отпиваше 
от своята халба, от която се стичаше цялата 
възможна пяна на света. Пяната се разля по 
цялото й тяло. Мина през тунингованите й 
гърди, за да се озове чак между безкрай-
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ните й бедра. Оттам бирената пяна беше 
изсмукана от дамата със секси нежните й 
пръсти, които съвсем неслучайно преми-
наха през гърдите й. Те бяха напръщели 
като две сочни зелени любеници на бу-
стама на село, готови да бъдат откъснати 
за първи път от ръката на доста опитен 
овощар. Да, такъв беше този загадъчен и 
далеч от всякаква изтънченост господин 
в спортни шорти, сламена шапка и хавай-
ска шарена, но копринена риза. Разбирач 
по дините се оказа този Клаудио- поми-
сли си Дафне за момент. Щеше да му из-
лезе късметът тази въпросна вечер, за 
което всички останали вълци в помеще-
нието му завиждаха благородно...“
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Глава втора: Бурната нощ
....“ Тя беше оставила ключа от стаята си 

точно до бутилката с полуизпита бира. След 
като се върна от тоалетната- Клаудио ведна-
га забеляза ключето, под което имаше бе-
лежка с надпис, който недвусмислено гласе-
ше, че Дафне тази вечер е решила да му се 
отдаде. Но що за простак и за джентълмен 
щеше да излезе той, ако се възползвате от 
положението си в момента. Все пак за всич-
ки в балната зала беше ясно, че единстве-
ният, който ще си тръгне с дамата, облече-
на във възможно най- секси прилепналата 
мини червена рокля с гол гръб- е той- гос-
подинът с шортите! Но Клаудио не беше не-
годник, който се възползва от жените. Той 
беше деликатен джентълмен, който обича 
да преследва плячката си, докато тя сама не 
се хвърли в обятията му. Инак не му беше 
интересно. Искаше да накара Дафне да коп-
нее за него във всеки един момент от деня 
и нощта, за да му докаже, че ще бъде само 
негова. Клаудио остави ключето на бармана 
с бележка с молба да я предаде на секси да-
мата е червената рокля, когато се появи по-
късно вечерта за още един Космополитан...“
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Глава трета: Случайна среща в ко-
нюшнята

...“ Той беше облечен в прилепнала 
каубойска риза, която очертаваше муску-
лестото му тяло като на Аполон. Е, има-
ше и традиционната каубойска шапка, 
на която Дафне не обърна никакво вни-
мание, докато се беше осамотила в един 
от ъглите на голямата конюшня сред се-
ното и наблюдаваше как Клаудио сваля 
потната си риза и се приготвя да нареди 
балите със сено за конете. В главата на 
младата дама това, което всъщност мачо-
то трябваше да направи, бе да я просне 
върху същите тези бали сено й да й даде 
да се разбере като всяко лошо момиче. 
Също, както правеше Крисчън от „Петде-
сет нюанса сиво“, подчинявайки волята 
на своята любима в тайната си секс стая. 
Е, това не беше тайна стая. А пък и уреди 
за мъчение нямаше, но това не попречи 
на младата Дафне да си достави миг на-
слада, който щеше да помни дълго след 
това...“
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Глава четвърта: Среща в гората
...“В този ден Клаудио имаше за задача 

да обязди своенравния черен жребец, кои-
то шефът му току,- що беше закупил, за да 
бъде обучен за породист състезателен кон. 
Но поточето в близост се наслаждаваше да 
прохладната бистра планинска вода мла-
дата Дафне, чийто бански костюм бурната 
река отдавна беше отнесла на някъде. Кла-
удио я усети, че ги наблюдава недалеч от 
тях, по реакцията на коня, който започна 
да пръхти. Той се приближаваше, но не би-
ваше да вижда Дафне така уязвима, както 
майка й я беше довела на този свят. Какъв 
срам- помисли си тя, докато се криеше в 
една малка цепнатина, която намери край 
близкия водопад. Поне тя си мислеше, че е 
успяла да се скрие. Клаудио беше забелязал 
каквото търсеше, но отново не искаше да 
се възползва от ситуацията. Все пак Дафне 
беше се унижила вече достатъчно пред 
него. Той се изнесе от мястото тихомълком, 
оставяйки ризата си върху сочната зелена 
трева, от която конят тъкмо пасеше...“
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Глава пета: Среща във влака
....“Той седеше срещу Дафне. Панта-

лонът видимо го стягаше по разбираеми 
природни дадености. Но, тя не можа да 
издържи на изкушението. Изпусна кър-
пичката, която носеше. Спъна се в чадъ-
ра на господина, а устните й докоснаха 
ципа на неговия панталон. Но Клаудио 
беше железен джентълмен и дори не по-
тръпна, след френската целувка, която му 
остави Дафне. Пътуването им беше към 
своя край, но и двамата не издаваха кои 
са всъщност. Всеки от тях се беше скрил 
зад вестника, който уж четеше в такова 
съсредоточие...“
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Глава шеста: Среща в болничната стая
...,“ Дафне тъкмо беше дошла в общин-

ската болница на свиждане на своята тежко 
болна леля Гертруд. Той пък беше на свиж-
дане на свои скъп колега и приятел от вре-
мената, прекарани в армията. Без дума да 
си кажат, нашите герои пресъздадоха люби-
мият си кадър от ,“Петдесет нюанса сиво“, в 
който героят Крисчън показва на Анастей-
ша какво означава истински мъж. След вре-
ме те отново се видели в коридорите на съ-
щата тази болница, но нещата вече не били 
същите. Дафне била в напреднала бремен-
ност, когато съдбата решила, че е дошло 
времето и тя да трябва да избира тоалет в 
черно, за да изпрати леля си- известна ко-
медийна актриса- в последния й път...“
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Глава последна: Неочакваният обрат
...“ Дафне разбра, че този мъж, на 

който се била отдала в онзи ден в она-
зи болница не бил обичният й Клаудио, с 
неговият пресметлив и зъл брат- близнак 
Ричард. Ричард искал да си отмъсти на 
брат, за това, че той винаги бил галени-
кът на семейството, любимецът на майка 
и татко, който получава едва ли не всичко 
на тепсия...“
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