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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 de época. Publicada pela 
primeira vez aos 21 anos, já escreveu 
mais de 40 romances, que são best-
-sellers no mundo todo e foram tra-
duzidos para 28 idiomas.

Lisa ganhou prêmios RITA e muitas 
menções honrosas em publicações 
especializadas. Mora no estado de 
Washington com o marido e os dois 
� lhos. A Editora Arqueiro publicou 
suas séries Os Hathaways, As Quatro 
Estações do Amor, Os Ravenels e Os 
Mistérios de Bow Street.

www.lisakleypas.com
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Outros livros da série:

Uma tentação perigosa é o sétimo volume de Os Ravenels e conta com 
a participação especial das inesquecíveis protagonistas da série As 
Quatro Estações do Amor.

Lady Merritt Sterling, uma jovem viúva que dirige a empresa de 
navegação do falecido marido, sabe que tudo que a sociedade londrina 
quer é  ̄agrá-la em um escândalo. Até agora, ela foi inteligente o su� -
ciente para não lhe dar essa satisfação. 

Mas ao conhecer Keir MacRae, um destilador de uísque escocês rude 
e lindo de morrer, todos os seus planos sensatos podem virar fumaça. 
Embora sejam de mundos totalmente diferentes, a atração que surge 
entre os dois é poderosa e irresistível.

Quando Keir chega a Londres, tem os seguintes objetivos: não se apai-
xonar pela deslumbrante lady Merritt e evitar ser assassinado. Até agora, 
nenhum dos dois está indo muito bem. Seu mundo está de cabeça para 
baixo e a única pessoa em quem ele con� a é ela.

Conforme o perigo se aproxima, Merritt decide que fará de tudo para 
salvar o escocês, enquanto ele precisa descobrir se é capaz de lhe oferecer 
a única coisa que ela deseja mais que a segurança dele: seu amor. 

M acRae parou na frente dela, 
com um lampejo de traquina-

gem nos olhos.

– Agora que é responsável por mim, mi-
lady, qual será sua próxima ordem?

A pergunta foi feita em um tom casual 
e amistoso, com um quê de brincadei-
ra. Mas Merritt estava atordoada com 
o jorro de sensações que ele despertara 
nela, tão intenso que ela estava se afo-
gando. Um sentimento de puro desejo. 
E, até aquele momento, ela jamais sou-
bera ter isso guardado em si.

Merritt tentou encontrar uma resposta 
inteligente, mas a única coisa que sua 
mente conseguiu evocar foi algo impul-
sivo e tolo.

Me beije.

Ela jamais diria uma coisa tão despu-
dorada, é claro. Soaria como um ato de 
desespero ou loucura e constrangeria os 
dois. E a dona de uma empresa se com-
portar de maneira tão antipro� ssional 
diante de um cliente... bem, era melhor 
nem pensar nisso.

Mas, diante da expressão desconcertada 
no rosto dele, uma terrível constatação 
quase fez seu coração parar.

– Ah, meu Deus – disse ela, zonza, le-
vando os dedos à boca. – Eu falei isso 
em voz alta?
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Formada em Ciências Sociais pela 
tradicional Universidade de Wellesley, 
Lisa Kleypas foi publicada pela pri-
meira vez aos 21 anos. Já escreveu mais 
de 40 romances, 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 publicou 
as séries Os Ravenels, Os Hathaways e 
As Quatro Estações do Amor.

www.lisakleypas.com
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“Lisa Kleypas tem o dom de fazer você rir e chorar na mesma página.” 
– Julia Quinn

“Lisa é uma joia preciosa, uma rainha entre as autoras de romances de 
época. Pelo amor de Cassandra é uma estrela muito bem-vinda em sua 
constelação de sucessos.” – Entertainment Weekly

Tom Severin, o magnata das ferrovias, tem dinheiro e poder su� cien-
tes para realizar todos os seus desejos. Por isso, quando resolve que está 
na hora de se casar, acha que será fácil encontrar a esposa perfeita. Assim 
que ele pousa os olhos em lady Cassandra Ravenel pela primeira vez, 
decide que ela é essa mulher.

O problema é que a bela e perspicaz Cassandra é tão determinada quan-
to ele, e faz questão de se casar por amor – a única coisa que Tom não 
pode oferecer. Além disso, ela não tem o menor interesse em viver no 
mundo frenético de alguém que só joga para vencer.

No entanto, mesmo tendo um coração de gelo, ele é o homem mais 
charmoso que Cassandra já conheceu. E quando um inimigo recém-
-descoberto quase destrói a reputação dela, Tom aproveita a oportuni-
dade que estava esperando para conquistá-la.

Ao contrário do que pensa, porém, ele ainda não conseguiu o que queria. 
Porque a busca pela mão de Cassandra pode até ter chegado ao � m, mas 
a batalha por seu coração está apenas começando. 

N aquele silêncio carregado de tensão, 
Tom puxou-a para mais perto e seu 

rosto � cou bem próximo do dela. O coração 
de Cassandra disparou quando ela sentiu 
o sopro quente do hálito dele. Ele ia beijá-
-la, pensou ela, o estômago se contraindo 
de empolgação, as mãos se agitando entre 
os dois como mariposas em pânico.

Cassandra já havia sido beijada, beijos 
roubados em bailes ou saraus, mas ne-
nhum havia durado mais que um ins-
tante. E nenhum daqueles pretendentes 
a tocara daquele jeito.

Ela começou a sentir uma fraqueza, um 
ardor inédito pareceu disparar por sua 
corrente sanguínea, e ela � cou grata pelo 
apoio do braço que ele deslizou ao redor 
dela. Os lábios de Tom pareciam � rmes e 
suaves ali tão próximos.

Para a consternação dela, no entanto, o 
beijo esperado não aconteceu.

– Cassandra – murmurou ele –, já fui 
motivo de infelicidade de algumas mu-
lheres. Por alguma razão, não quero fa-
zer isso com você.

– Mas um beijo não mudaria nada! – 
protestou ela.
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