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“Uma lista de melhores romances históricos 
não está completa sem Lisa Kleypas.”

– Beverly Jenkins, autora de Forbidden

Do quarteto de amigas, Evangeline Jenner é a mais 
tímida. E será a mais rica quando receber a herança 

do pai acamado. Mas Evie não se importa com o dinheiro: 
só quer estar com ele em seus últimos dias.

Isso só será possível se ela escapar dos tios que a criaram. 
Para conseguir a liberdade, sua única alternativa é se ca-
sar – e rápido. Assim, ela foge para a residência do devasso 
lorde St. Vincent e lhe propõe casamento.

Para um aristocrata sem posses, essa é uma excelente pro-
posta, afi nal é difícil conquistar uma moça rica quando se 
tem a reputação de Sebastian.

No entanto, Evie impõe uma condição: uma vez consuma-
do o casamento, eles nunca mais dormirão juntos. Se ele real-
mente a deseja em sua cama, terá que se esforçar mais na 
sedução... ou entregar o coração pela primeira vez na vida.

No terceiro livro da série As Quatro Estações do Amor, 
Lisa Kleypas nos apresenta o relacionamento de duas pes-
soas muito diferentes, mas igualmente obstinadas. Quem 
disse que os cafajestes não podem amar?

– E u a quero mais do que já quis 
qualquer coisa – falou Sebastian. 

– Diga-me o que posso fazer para tê-la.

Ela ansiou por descobrir se o marido po-
deria valorizá-la de outros modos além 
do físico.

– Se você se abstiver de mulheres por seis 
meses... dormiremos juntos.

– Isso é impossível. Sou lorde St. Vincent. 
Não posso ser casto.

– Com certeza não lhe faria mal tentar.

– Ah, faria, sim!

– Três meses. Se conseguir, irei para a ca-
ma com você quantas vezes quiser.

Fez-se um silêncio prolongado.

– Onde está sua aliança? – perguntou 
 Sebastian subitamente.

– Eu a tirei. Posso colocá-la de volta se 
você quiser...

– Entregue-a para mim. Aceitarei sua 
aposta e vencerei. Daqui a três meses porei 
isto de volta em seu dedo, a levarei para 
a cama e farei coisas com você que são 
proibidas no mundo civilizado.

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 
fi lhos. Dela, a Editora Arqueiro publi-
cou as séries Os Hathaways, As Quatro 
Estações do Amor, Os Ravenels e Os 
Mistérios de Bow Street.
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