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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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deliciosa. Vou sentir falta desse divertido
quarteto de amigas.” – All About Romance

D aisy Bowman sempre preferiu um bom livro a qualquer 
baile. Talvez por isso esteja na terceira temporada 

social sem encontrar um marido. Mas seu pai lhe dá um 
ultimato: se não arranjar logo um pretendente, terá que se 
casar com Matthew Swift, o braço direito dele na empresa. 

Daisy fi ca horrorizada com a possibilidade de viver para 
sempre com alguém tão sério e controlador. Então, com a 
ajuda das amigas, decide se casar com qualquer um.

Ela só não contava com o charme de Matthew nem com a 
ardente atração entre eles. Será que o homem ganancioso 
de quem se lembrava é na verdade tão romântico quanto 
os heróis de seus livros? Ou é só um interesseiro com algum 
segredo escandaloso muito bem guardado?

Escândalos na primavera é um presente para os leitores de Lisa 
Kleypas, que podem ter certeza de uma coisa: embora as 
estações do ano sempre terminem, a amizade desse quarteto 
de amigas é eterna.

D aisy chegou ao seu destino: um 
poço dos desejos. 

– Espírito do Poço, como tive pouca sorte 
em encontrar um marido, estou deixando 
isso a seu cargo. Meu desejo é… o homem 
certo para mim.

Subitamente algo estalou atrás dela. Daisy 
se virou e viu a silhueta de um homem indo 
na sua direção. Ele era alto e musculoso, 
talvez com menos de 30 anos.

– Desculpe. Não queria assustá-la.

Ele parecia familiar e a encarava como se 
esperasse que o reconhecesse.

– É hóspede de lorde Westcliff ? – pergun-
tou ela.

Ele lhe lançou um olhar curioso e esboçou 
um sorriso.

– Sim, Srta. Bowman.

Ele sabia o nome dela. Daisy estava cada 
vez mais confusa.

De repente, se deu conta de quem ele era e 
seus joelhos quase fraquejaram.

– O senhor! – sussurrou.

Era Matthew Swift, o homem com quem 
seu pai queria que ela se casasse.

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 Qua-
tro Estações do Amor, Os Ravenels e 
Os Mistérios de Bow Street.
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Uma noite

“Lisa Kleypas combina como ninguém 
os costumes da era vitoriana, uma pitada de 

humor e um toque da magia do Natal.” 
– Publishers Weekly

O Natal está se aproximando e Rafe Bowman acaba de 
chegar a Londres para uma união arranjada com 

Natalie Blandford. Com sua beleza e seu físico imponente, 
ele tem certeza de que a dama logo cairá a seus pés.

No entanto, seus modos americanos e sua péssima reputa-
ção deixam Hannah, a prima da moça, chocada. Determi-
nada a proteger Natalie, ela vai tornar a tarefa de cortejar a 
jovem muito mais difícil do que Rafe esperava.

Hannah, porém, logo começa a se importar mais do que 
gostaria com Rafe, que, por sua vez, passa a apreciar um 
pouco demais sua companhia. E quando as amigas Daisy, 
Lillian, Annabelle e Evie decidem agir como cupidos, quem 
sabe o que pode acontecer?

Uma noite inesquecível é marcado pelos diálogos espirituosos 
e personagens memoráveis que consagraram Lisa Kleypas 
como uma das autoras de romances de época mais acla-
madas pelo público. Nesta continuação da série As Quatro 
Estações do Amor, os mais cínicos se tornam românticos e 
até os mais tímidos suspiram, arrebatados pela paixão.

–N ão acredito que o senhor e 
lady Natalie combinarão – 

disse Hannah. – E é meu dever parti-
lhar esta opinião com ela, farei o que for 
necessário para impedir o seu noivado.

Rafe não pareceu preocupado.

– Se não há nada que eu possa fazer 
para mudar sua opinião, vou ter de lhe 
mostrar o que acontece com as mulheres 
que fi cam no meu caminho.

Rafe deslizou as mãos em volta dela, 
trazendo-a para perto, e sua boca tomou 
a da jovem.

Hannah sentiu um tremor. A boca dele 
era experiente e suave. Ela nunca sonha-
ra que seu corpo fosse receber tão bem 
algo que sua mente rejeitasse com tanta 
veemência.

Ela se viu abraçando-o, enquanto fogo 
líquido corria por suas veias.

Lentamente, Rafe se afastou. Hannah 
encarou-o com severidade e viu um sor-
riso em seus lábios.

– Vou contar...

– Conte a quem quiser. Se não gostou 
– murmurou ele –, não deveria ter re-
tribuído.

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 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 Qua-
tro Estações do Amor, Os Ravenels e 
Os Mistérios de Bow Street. 
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