


McKenna capturou os lábios dela em um 
beijo lento e Aline suspirou de satisfação. 
Ele a beijava como se roubasse segredos 
de sua boca, invadindo-a com uma de-
licadeza deliciosa. Aline deixou as mãos 
deslizarem pelas costas dele, adorando a 
sensação dos músculos � exionados.

Os braços dele a envolveram e ele ajei-
tou o corpo para não esmagá-la com seu 
peso, sem interromper os beijos maravi-
lhosos que pareciam lhe roubar a alma. A 
respiração de McKenna estava acelerada 
e ofegante, e Aline percebeu que a pulsa-
ção dos dois estava sincronizada. Assim 
como ela, ele sabia que cada momento de 
intimidade proibida tinha um preço que 
nenhum dos dois poderia pagar. 

Apesar disso, McKenna levou as mãos 
aos botões da frente do vestido de Aline, 
então se debateu mais uma vez com a 
própria consciência.

– Continue... – disse ela, com a voz rouca.

Ela beijou seu queixo, as faces, cada par-
te do rosto que conseguia alcançar. Ao 
encontrar um ponto sensível no pescoço, 
Aline se concentrou nele até sentir todo o 
corpo de McKenna estremecer.

– Não pare... – sussurrou ela, o tom fe-
bril. – Não agora. Ninguém vai nos 
ver... Por favor...
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Lady Aline Marsden foi criada com um único objetivo 
na vida: conseguir um casamento lucrativo com alguém de 
sua classe social. Mas, em vez de cumprir seu destino, ela 
preferiu entregar sua inocência a John McKenna, emprega-
do da propriedade de seu pai.

A transgressão impetuosa dos dois foi imperdoável. John foi 
mandado embora e Aline foi mantida na casa de campo da 
família, privada do convívio com a sociedade londrina.

Doze anos depois, McKenna se tornou um homem rico e 
poderoso. E ele está de volta, com sua beleza indomável, 
determinado a se vingar da mulher que destruiu seus so-
nhos românticos.

Só que a paixão entre os dois não se apagou, e logo volta a ar-
der mais forte do que nunca. Agora, McKenna precisa decidir 
o que é mais importante: levar até o � m seu plano cruel ou 
entregar seu coração a seu primeiro e único amor.
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