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“Se você ainda não conhece Beverly Jenkins, precisa conhecer imediatamente.”  –  ShondaLand

•  1  •

“Beverly Jenkins aborda questões delicadas e sérias de 
maneira cuidadosa e realista, equilibrando perfeitamente as 
dores da história americana com uma narrativa brilhante. 

Um grande romance sobre como encontrar a felicidade 
em tempos difíceis.”  –  Publishers Weekly

O primeiro volume da série Mulheres Pioneiras 
acompanha a trajetória de uma professora preta 

vivendo no Sul dos Estados Unidos durante o 
período caótico que se seguiu à Guerra Civil.

A missão de Valinda Lacy na agitada e quente Nova Orleans 
é ajudar a comunidade de ex-escravizados a sobreviver e pro-
gredir através do estudo. Só que em pouco tempo ela descobre 
que, ali, a liberdade também pode ser sinônimo de perigo. 

Quando bandidos supremacistas destroem a escola que ela 
montou e tentam atacá-la, Valinda corre para salvar a própria 
vida e vai parar nos braços do heroico capitão Drake LeVeq.

Arquiteto nascido em uma família tradicional de Nova Orleans, 
Drake tem um profundo interesse pessoal na reconstrução da 
cidade. Criado por mulheres fortes, ele logo é conquistado pela 
determinação de Valinda. E não consegue parar de admirá-la – 
nem de desejá-la. 

E quando o pai de Val exige que ela volte para casa, em outro 
estado, para se casar com um homem que ela não ama, seu 
espírito indomável atrairá Drake para uma disputa irresistível.

– Imagino que acredite que o amor exista, 
não? – disse Val.

– Eu acredito. E você?

– Não existem casamentos por amor na 
minha família ou nas famílias que eu co-
nheço, então tendo a dizer não.

– Raimond e Sable se amam, meus pais 
também se amaram, assim como nossos 
bisavós, Dominic e Clare. O amor é real, 
chérie – disse o capitão Drake LeVeq.

O sotaque dele e a paixão que colocou nas 
palavras eram uma combinação tão po-
derosa que, se ele afi rmasse que a lua era 
feita de sorvete, Val pediria uma tigela e 
uma colher. 

Ela olhou para aqueles lábios cheios e se 
lembrou da suavidade dos dedos dele em 
seu rosto machucado. O bom senso lhe 
dizia que ela deveria se levantar e fugir 
como se sua vida dependesse disso, porque 
Drake LeVeq era perigoso de uma maneira 
que uma mulher comprometida e intocada 
como ela não podia sequer imaginar. 

Que o Senhor a ajudasse, porque ela se 
sentia atraída por ele.

– É muito ousado, capitão.

– Sou descendente de piratas. A ousadia 
está no meu sangue.

O calor que correu pelas veias de Val não 
teve nada a ver com o clima de Nova Or-
leans, mas tudo a ver com o titã impres-
sionante que a observava de tão perto. Ela 
se perguntou como seria ser cortejada por 
um homem como ele.

BEVERLY JENKINS
recebeu o Prêmio Romancistas da 
América pelo conjunto da obra em 
2017 e o Prêmio Romantic Times 
de Escolha dos Críticos de 2016 na 
categoria romance histórico. Tam-
bém foi indicada ao Prêmio NAACP 
Image em Literatura. Desde a pu-
blicação de Night Song, em 1994, tem 
liderado o movimento pelos ro-
mances inclusivos e é aclamada por 
críticos, fãs e autores.

WWW.BEVERLYJENKINS.NET

Próximo livro da série:
Sandra Vander Schaaf
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