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A Srta. Minerva Lane é tímida, discreta, usa óculos e prefere 
passar despercebida. A� nal, na última vez que foi o centro das 

atenções, as coisas terminaram mal – tão mal que Minnie precisou 
trocar de nome e de cidade para escapar do escândalo.

Robert Blaisdell, o duque de Clermont, é um homem forte e honrado. 
Mesmo sendo um nobre, ele não se conforma com os privilégios da 
vida aristocrática. E, quando viaja para o interior para lidar com uma 
questão importante, sua posição o obriga a esconder a real razão de 
sua visita. 

A última coisa que Minnie deseja é chamar a atenção do duque. Po-
rém, quando os dois se encontram por acaso, é exatamente isso que 
acontece. Fascinado pela inteligência dela, ele não se deixa enganar 
pelas aparências e resolve descobrir seus segredos antes que ela tenha 
a chance de revelar os dele.

O segredo da duquesa acompanha a jornada pessoal de dois heróis 
imperfeitos que, quando menos esperam, conhecem a força do amor 
verdadeiro. 

Courtney Milan já teve mui-
tas ocupações: foi programadora, 
cientista e advogada. Mas seu tra-
balho preferido é escrever histórias 
de amor.

Seus livros já � guraram na lista de 
mais vendidos do The New York 
Times e do USA Today e ela foi � na-
lista do prêmio RITA.

Atualmente mora na região das Mon-
tanhas Rochosas, nos Estados Uni-
dos, com o marido, um cachorro 
mal treinado e um gato mui to arisco.
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Os olhos dele eram intensos, pene-
trantes. Não havia como escapar. 

O duque baixou a voz. 

– Posso fazer todos verem quem a se-
nhorita realmente é.

Aquela sensação era só o estômago 
embrulhado? Não. Todo o corpo dela 
parecia prestes a tremer. 

O coração de Minnie martelava no 
peito. Não batia mais rápido, só com 
mais força, como se o sangue preci-
sasse de mais esforço para � uir. 

– Ora, não me venha com essa. O que 
diria quando estivesse sozinho com 
outros homens? Quando lhe pergun-
tassem o que viu na Srta. Pursling? 
Ouso dizer que nunca falaria que � -
cou encantado com meus cachos. Esse 
é o tipo de coisa que os homens dizem 
para conquistar uma mulher, mas 
não é assim que eles falam entre si. 

Pego de surpresa, o duque fez uma 
breve pausa. Então balançou a cabe-
ça e abriu um sorriso enviesado. 

– Ora, Srta. Pursling. Ninguém per-
guntaria isso. Todos já saberiam o 
que chamou minha atenção. – Ele se 
aproximou e sussurrou de um jeito 
conspiratório: – Seus seios.
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