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Formada em Ciências Sociais pela 
tradicional Universidade de Wellesley, 
Lisa Kleypas foi Miss Massachusetts 
antes de deslanchar como escritora de 
romances históricos. Publicada pela 
primeira vez aos 21 anos, já escreveu 
mais de 40 livros, que são best-sellers 
no mundo todo e foram traduzidos 
para 28 idiomas. Lisa ganhou prêmios 
RITA e muitas menções honrosas em 
publicações especializadas. Mora em 
Washington com o marido e os dois 
� lhos. Dela, a Editora Arqueiro publi-
cou as séries Os Hathaways, As Quatro 
Estações do Amor e Os Ravenels.

www.lisakleypas.com
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“Com diálogos espirituosos e protagonistas 
memoráveis, D E  R E P E N T E  U M A  N O I T E  D E  PA I XÃ O  certamente 

vai  conquistar o coração dos leitores. ”
Publishers Weekly

“Kleypas é a deusa do romance histórico.”
Entertainment Weekly

•

Não há espaço para romance na vida da escritora Amanda Briars. Reco-
nhecida no meio literário londrino, ela realiza as próprias fantasias através das 
personagens que cria em suas histórias de amor. Em nome da liberdade, está 
satisfeita em viver na solidão.

Amanda só não quer completar 30 anos sem nunca ter experimentado o pra-
zer, e a solução mais discreta é contratar os serviços de um pro� ssional. Quan-
do o homem aparece à sua porta, a atração entre os dois é evidente, mas, para 
frustração dela, ele interrompe a noite de paixão no meio e vai embora.

Uma semana depois, ela o reencontra em um jantar e descobre que Jack Devlin 
é, na verdade, seu novo editor. Amanda � ca morti� cada.

Porém as lembranças daquela noite permanecem vivas na mente dos dois, e 
basta uma centelha para que o fogo entre eles se reacenda. Só que Jack, � lho 
rejeitado do nobre mais notório de Londres, tem o coração endurecido e não 
acredita no amor, enquanto Amanda resiste ao desejo crescente em nome de 
sua independência.

Quando o destino entrelaça suas vidas, suas convicções mais profundas entram 
em choque. Agora os dois precisam decidir se, depois de conhecerem a verda-
deira paixão, conseguirão voltar a se satisfazer com menos que isso.

– Acho, pesseguinha, que você está men-
tindo sobre o que realmente quer.

Amanda arregalou os olhos e franziu a 
testa, irritada.

– Pois � que sabendo que sou honesta até 
demais.

– Então me diga que não deseja conhe-
cer um homem como um dos personagens 
dos seus romances. Como o herói do seu 
último livro.

Amanda deu uma risadinha debochada.

– Um bruto sem princípios que arruína a 
si mesmo e a todos ao seu redor? Um ho-
mem que se comporta como um bárbaro e 
conquista uma mulher sem demonstrar o 
menor respeito pelos desejos dela? Fique 
sabendo que ele não é um herói e que o 
criei para ilustrar que nada de bom pode 
resultar de um comportamento desses. 

– Uma parte de você gostava dele – de-
clarou Jack, encarando-a com intensida-
de. – Consegui ver isso em seu texto.

Amanda deu um sorriso amarelo.

– Bem, no reino da fantasia, suponho que 
sim. Mas com certeza não na realidade.

Ele segurou a nuca de Amanda com mais 
� rmeza, embora ainda gentil.

– Então aqui está seu presente de aniver-
sário, Amanda. Uma noite de fantasia.
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