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Capítulo 1

Londres, 1843

Enquanto Sebastian, lorde St. Vincent, contemplava 
a jovem que acabara de entrar em sua residência em 

Londres, ocorreu-lhe que talvez tivesse raptado a herdeira 
errada no último fim de semana em Stony Cross Park.

Embora rapto não integrasse sua longa lista de atos 
desprezíveis até bem recentemente, ele deveria ter sido 
mais esperto. Lillian Bowman fora uma escolha insensa-
ta, embora parecesse a solução perfeita para seu dilema 
na época. Ela era de uma família rica, enquanto Sebastian 
era um aristocrata com problemas financeiros. Além dis-
so, poderia ser uma parceira de cama divertida, com seus 
belos cabelos escuros e seu temperamento impetuoso. No 
fim das contas, ele deveria ter escolhido uma presa menos 
corajosa. Lillian mostrara feroz resistência ao seu plano e 
tinha sido salva pelo noivo, lorde Westcliff.

Já a Srta. Evangeline Jenner, a mansa criatura à sua fren-
te, era muito diferente de Lillian. Sebastian a observou dis-
farçando o desdém enquanto listava mentalmente o que 
sabia sobre ela. Era a filha única de Ivo Jenner, o famoso 
dono de um clube de jogos londrino, e uma mulher que 
fugira com ele – para se arrepender logo depois. Embora a 
mãe da jovem tivesse uma linhagem respeitável, o pai era 
pouco melhor do que lixo. Evangeline poderia ser uma 
esposa decente se não fosse por sua timidez, que resultava 
em uma constrangedora gagueira.
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Alguns homens já haviam confessado a Sebastian que 
preferiam ser torturados a tentar conversar com ela. Natu-
ralmente ele sempre havia feito o possível para evitá-la. Isso 
não tinha sido difícil. A tímida Srta. Jenner costumava se 
esconder pelos cantos. Eles nunca haviam trocado uma pa-
lavra – algo que parecera bastante apropriado para ambos.

Mas não havia como evitá-la agora. Por algum moti-
vo, a Srta. Jenner aparecera na casa dele sem ser convida-
da, em uma hora escandalosamente tardia. Para tornar a 
situação ainda mais comprometedora, estava desacom-
panhada – e passar mais de meio minuto a sós com Se-
bastian era o suficiente para arruinar qualquer moça. Ele 
era um libertino amoral e tinha orgulho disso. Era ótimo 
em sua ocupação preferida – de sedutor degenerado – e 
estabelecera alguns padrões a que poucos canalhas pode-
riam aspirar.

Relaxando em sua cadeira, Sebastian observou com en-
ganadora indolência Evangeline Jenner se aproximar. A 
biblioteca estava escura, exceto por um fogo baixo na la-
reira, a luz bruxuleante brincando suavemente no rosto da 
jovem. Ela não parecia ter mais de 20 anos, com sua pele 
perfeita e seus olhos inocentes que sempre despertaram 
o desdém de Sebastian. Ele nunca valorizara ou admirara 
a inocência.

Embora o cavalheirismo ditasse que Sebastian deveria 
se levantar, gestos de cortesia não pareciam fazer muito 
sentido naquela situação. Assim, ele apenas apontou ne-
gligentemente para a outra cadeira, ao lado da lareira.

–  Sente-se, se quiser. No entanto, não planeje ficar por 
muito tempo. Eu me entedio com facilidade e sua reputa-
ção não é a de alguém que costume manter uma conversa 
interessante.

Evangeline não estremeceu ao ouvir aquele comentário 
rude. Sebastian não pôde deixar de se perguntar que tipo 
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de criação a tornara tão imune a insultos. Qualquer outra 
garota teria corado ou explodido em lágrimas. Ou ela era 
idiota ou tinha muita coragem.

Evangeline tirou seu manto, o pôs sobre o braço da ca-
deira com estofamento de veludo e se sentou sem graça ou 
artifícios. Sebastian se lembrou de que ela era amiga não 
só de Lillian Bowman como também da irmã mais nova 
de Lillian, Daisy, e de Annabelle Hunt. O grupo de quatro 
jovens se encontrava sempre ao lado da pista de dança em 
numerosos bailes e soirées da última temporada, toman-
do chá de cadeira. Contudo, parecia que a má sorte delas 
havia mudado. Annabelle finalmente conseguira agarrar 
um marido e Lillian acabara de conquistar lorde Westcliff. 
Entretanto, Sebastian duvidava que essa boa sorte fosse se 
estender àquela criatura gaga.

Embora estivesse tentado a lhe perguntar o objetivo da 
visita, ele temeu que isso pudesse causar uma longa roda-
da de gagueira que atormentaria a ambos. Forçou-se a es-
perar pacientemente enquanto Evangeline parecia pensar 
no que dizer. À medida que o silêncio se arrastava, come-
çou a observá-la à luz da lareira. Surpreendeu-se ao achá-
-la atraente. Na verdade, nunca a havia olhado com tanta 
atenção e a impressão que lhe causara fora apenas a de 
uma garota ruiva desmazelada com má postura. Mas ela 
era encantadora.

Enquanto a observava, tomou consciência de uma leve 
tensão em seus músculos e dos pelos se eriçando em sua 
nuca. Ele continuou relaxado em sua cadeira, embora as 
pontas de seus dedos fizessem uma ligeira pressão no velu-
do macio. Achou estranho nunca ter notado a moça. Os ca-
belos, do vermelho mais vivo que já vira, pareciam se nutrir 
da luz da lareira e brilhar com calor incandescente. As so-
brancelhas finas e os cílios espessos eram de um tom mais 
escuro, castanho-avermelhado, e sua pele branca era um 
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pouco sardenta no nariz e nas bochechas.  Sebastian achou 
graciosa a dispersão festiva dos pequenos pontos dourados, 
como se tivessem sido salpicados pelo capricho de uma 
fada. Evangeline tinha lábios carnudos, naturalmente rosa-
dos, e olhos azuis grandes e redondos. Olhos bonitos, mas 
sem emoção, como os de uma boneca de cera.

–  Mi-minha amiga Srta. Bowman é agora lady Westcliff 
– observou Evangeline cautelosamente. – O conde e ela 
fo-foram para Gre-Gretna Green depois que ele... impediu 
o senhor.

–  “Ele me deu uma surra” seriam as palavras mais apro-
priadas – corrigiu Sebastian, sabendo que ela não poderia 
deixar de notar as marcas escuras em seu queixo, feitas pe-
los punhos certeiros de Westcliff. – Ele não pareceu aceitar 
bem o empréstimo que fiz.

–  O senhor a ra-raptou – contrapôs Evangeline calma-
mente. – “Empréstimo” sugere que pretendia devolvê-la.

Sebastian sentiu seus lábios se curvarem. Seu primeiro 
sorriso verdadeiro depois de muito tempo. Aparentemente 
ela não era nenhuma tola.

–  Então eu a raptei, se quiser ser precisa. Foi por isso que 
veio me visitar, Srta. Jenner? Para me fazer um relatório 
sobre o casal feliz? Estou cansado desse assunto. É melhor 
dizer algo interessante ou receio que terá que ir embora.

–  O senhor que-queria a Srta. Bowman pela herança 
dela – disse Evangeline. – Pre-precisa se casar com alguém 
que te-tenha dinheiro.

–  É verdade – admitiu Sebastian. – Meu pai, o duque, fa-
lhou em sua única responsabilidade na vida: manter a for-
tuna da família intacta. Minha tarefa é passar meu tempo 
em pródigo ócio esperando que ele morra. Eu tenho feito 
o meu trabalho de maneira esplêndida, mas o duque, não. 
Ele foi um péssimo administrador das finanças da família. 
Está pobre e, pior ainda, saudável.
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–  Meu pai é rico – disse Evangeline sem demonstrar ne-
nhuma emoção. – E está morrendo.

–  Parabéns.
Sebastian a estudou atentamente. Ele não tinha dúvida 

de que Ivo Jenner possuía uma fortuna considerável de-
vido ao clube de jogos. Era para lá que os cavalheiros de 
Londres iam para jogar, comer, beber e buscar prostitutas 
baratas. O clima era de extravagância com um grau confor-
tável de imoralidade. Quase vinte anos atrás, o  Jenner’s fora 
uma alternativa de segunda classe ao lendário  Craven’s, o 
maior e mais bem-sucedido clube de jogos que a Inglaterra 
já conhecera.

Contudo, quando o Craven’s foi destruído por um in-
cêndio e seu dono se recusou a reconstruí-lo, o Jenner’s 
herdara muitos clientes ricos e ganhara notoriedade. 
Não que pudesse ser comparado com o Craven’s. Um 
clube era, em grande parte, o reflexo do caráter e do es-
tilo de seu dono. Ivo Jenner era destituído de ambos. 
Derek Craven tinha sido indiscutivelmente um empre-
sário. Jenner era um sujeito bronco, um ex-pugilista que 
nunca havia se destacado em nada, mas por capricho e 
milagre do destino se tornara um homem de negócios 
bem-sucedido.

E ali estava a filha única de Jenner. Se ela estava prestes 
a fazer a proposta que Sebastian suspeitava que faria, ele 
não poderia se dar ao luxo de recusar.

–  Não quero seus pa-parabéns – disse Evangeline em 
resposta a seu comentário anterior.

–  O que quer, criança? – perguntou Sebastian. – Por fa-
vor, vá direto ao assunto. Isto está se tornando tedioso.

–  Quero ficar com meu pai pelos últimos dias da vi-vida 
dele. A família da minha mãe não me permite vê-lo. Te-
nho tentado fu-fugir para o clube, mas sempre me pegam 
e sou punida. Desta vez não vo-vou voltar. Eles têm planos 
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que pre-pretendo evitar, ao custo da minha própria vida, 
se for preciso.

–  E quais são esses planos? – perguntou Sebastian vaga-
rosamente.

–  Eles estão ten-tentando me forçar a me casar com um 
dos meus pri-primos, o Sr. Eustace Stubbins. Ele nã-não 
sente nada por mim, assim como eu não si-sinto nada por 
ele... mas é um fantoche no plano da fa-família.

–  Que é ganhar o controle da fortuna do seu pai quando 
ele morrer?

–  Sim. No início, considerei a ideia, por-porque acha-
va que o Sr. Stubbins e eu poderíamos ter nossa própria 
ca-casa... e a vida poderia ser su-suportável se eu vivesse 
longe do resto da família. Mas ele não tem a intenção 
de se mu-mudar. Quer permanecer sob o teto da famí-
lia... e não creio que eu po-possa sobreviver por muito 
tempo lá. 

Diante do silêncio aparentemente indiferente de Sebas-
tian, acrescentou em voz baixa: 

–  Acredito que eles querem me ma-matar depois que 
puserem as mãos no di-dinheiro do meu pai.

Sebastian não desviou seu olhar do rosto dela, embora 
mantivesse seu tom leviano:

–  Que falta de consideração da parte deles. Por que eu 
deveria me importar com isso?

Evangeline não reagiu à provocação, apenas lhe lançou 
um olhar firme que evidenciava uma segurança que Sebas-
tian nunca vira em uma mulher.

–  Eu estou lhe propondo casamento. Quero sua prote-
ção. Meu pai está do-doente e fraco demais para me aju-
dar e não que-quero ser um fardo para mi-minhas amigas. 
Acredito que elas se o-ofereceriam para me abrigar, mas eu 
sempre te-temeria que meus parentes me le-levassem de 
volta e me forçassem a fazer a vontade deles. Uma mulher 
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sol-solteira tem poucos re-recursos, social ou legalmente. 
Isso não é ju-justo... mas não posso lutar em vão. Preciso 
de um ma-marido e o senhor pre-precisa de uma esposa 
rica. Ambos estamos i-igualmente desesperados, o que me 
leva a acreditar que o se-senhor aceitará minha pro-pro-
posta. Nesse caso, gostaria de partir para Gretna  Green 
esta noite. Agora. Estou ce-certa de que meus parentes já 
estão me procurando.

O silêncio se tornou pesado enquanto Sebastian a con-
templava com um olhar hostil. Não confiava nela. E não 
tinha nenhuma vontade de repetir a fracassada experiência 
da semana anterior.

Ainda assim, ela tinha razão sobre uma coisa: ele estava 
desesperado. Como uma multidão de credores atestaria, 
era um homem que gostava de se vestir bem, comer bem 
e morar bem. A parca verba mensal que recebia do duque 
logo seria cortada e ele não tinha fundos suficientes para 
chegar ao fim do mês. Para um homem que não fazia ne-
nhuma objeção a procurar a saída mais fácil, essa proposta 
era uma dádiva dos céus. Se ela realmente estivesse dispos-
ta a ir até o fim.

–  A cavalo dado não se olham os dentes – disse Sebas-
tian de forma casual. – Quão perto seu pai está de morrer? 
Algumas pessoas duram anos no leito de morte. Sempre 
achei péssimo fazer os outros esperarem.

–  O senhor não te-terá que esperar muito. – Foi a res-
posta irritada de Evangeline. – Disseram-me que ele talvez 
mo-morra em duas semanas.

–  Que garantia eu tenho de que a senhorita não muda-
rá de ideia antes de chegarmos a Gretna Green? Sabe que 
tipo de homem eu sou, Srta. Jenner? Preciso lembrá-la de 
que tentei raptar e violar uma de suas amigas na semana 
passada?

Evangeline sustentou o olhar dele. Ao contrário dos 
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olhos de Sebastian, que eram azul-claros, os dela eram de 
um tom escuro de safira.

–  O senhor tentou violar Lillian? – perguntou ela ten-
samente.

–  Eu ameacei fazer isso.
–  Teria cumprido a ameaça?
–  Não sei. Nunca fiz isso antes. Mas, como a senhorita 

disse, estou desesperado. E já que estamos falando sobre 
esse assunto... Está me propondo um casamento de conve-
niência ou dormiremos juntos?

Evangeline ignorou a pergunta.
–  O senhor teria se imposto a ela ou não?
Sebastian a olhou com visível escárnio.
–  Se eu dissesse não, Srta. Jenner, como poderia saber 

que não estou mentindo? Mas não. Eu não a teria vio-
lado. É essa a resposta que quer? Então acredite nisso, 
se a faz se sentir mais segura. Agora, e quanto à minha 
pergunta...?

–  Eu do-dormirei com o senhor uma vez – disse ela –, 
para tornar o casamento legal. De-depois disso, nunca 
mais.

–  Ótimo – murmurou ele. – Raramente gosto de dormir 
com uma mulher mais de uma vez. É tedioso, depois que 
deixa de ser uma novidade. Além do mais, nunca seria bur-
guês a ponto de desejar minha própria esposa. Isso sugere 
que um homem não dispõe de meios para manter uma 
amante. É claro que há a questão de me dar um herdeiro... 
mas, desde que seja discreta, não espere que eu dê a míni-
ma sobre quem é o pai da criança.

Ela nem mesmo pestanejou.
–  Vou que-querer que uma pa-parte da herança seja re-

servada pa-para mim. Uma parte ge-generosa. Os rendi-
mentos serão apenas meus e eu a gas-gastarei como bem 
entender, sem lhe dar sa-satisfações dos meus atos.
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Sebastian compreendeu que ela não era inocente, em-
bora a gagueira fizesse muitos presumirem o contrário. 
Estava acostumada a ser subestimada, ignorada, desconsi-
derada... e usaria isso a seu favor sempre que possível. Isso 
o interessou.

–  Eu seria um tolo de confiar na senhorita – disse Sebas-
tian –, já que poderia desistir de nosso acordo a qualquer 
momento. E a senhorita seria ainda mais tola de confiar 
em mim. Porque, quando estivermos casados, posso tor-
nar sua vida um inferno ainda maior do que sua família 
jamais sonhou.

–  Eu pre-prefiro isso vindo de alguém que eu es-esco-
lhi – retrucou ela com severidade. – Melhor o se-senhor 
a Eustace.

Sebastian sorriu.
–  Isso não diz muito a favor de Eustace.
Ela não retribuiu o sorriso, só afundou um pouco na 

cadeira, como se uma grande tensão a tivesse deixado, e o 
olhou ao mesmo tempo decidida e resignada. Seus olhares 
se fixaram e Sebastian teve a estranha sensação de que seu 
corpo todo estava ciente dela.

Não era nenhuma novidade ele se excitar facilmen-
te perto de uma mulher. Havia muito tempo percebera 
que era um homem mais físico do que a maioria e que 
algumas mulheres o incendiavam, despertavam sua sen-
sualidade em um grau incomum. Por algum motivo, essa 
estranha garota gaga era uma delas. Ele desejou se deitar 
com Evangeline.

Imagens surgiram em sua mente: de membros, das cur-
vas e da pele dela que ele ainda não vira, da ondulação das 
nádegas ao segurá-las nas mãos. Desejou o cheiro dela em 
suas narinas e em sua própria pele... os cabelos longos dela 
sobre seu pescoço e peito... Desejou fazer coisas indizíveis 
com a boca de Evangeline.
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–  Então está decidido. Aceito sua proposta. Há muito 
mais a discutir, é claro, mas teremos dois dias até chegar-
mos a Gretna Green. 

Ele se levantou de sua cadeira e se esticou, mantendo o 
sorriso ao notar o modo como o olhar dela deslizou rapi-
damente sobre seu corpo. 

–  Mandarei prepararem a carruagem e meu criado pes-
soal arrumará minha bagagem. Partiremos em uma hora. 
Se a senhorita decidir mudar de opinião a qualquer mo-
mento durante a viagem, eu a estrangularei.

Ela lhe deu um sorriso sarcástico.
–  O se-senhor não ficaria tão nervoso se não ti-tivesse 

tentado o mesmo com uma vítima in-involuntária na se-
-semana passada.

–  Entendi. Então podemos descrevê-la como uma víti-
ma voluntária?

–  Uma vítima ansiosa – respondeu Evangeline sucinta-
mente, parecendo querer partir imediatamente.

–  Meu tipo favorito – observou ele e fez uma mesura 
antes de sair a passos largos da biblioteca.

Capítulo 2

Quando lorde St. Vincent saiu da sala, Evie deixou es-
capar um suspiro trêmulo e fechou os olhos. Ele não 

precisava se preocupar com a possibilidade de ela mudar 
de ideia. Agora que o acordo fora feito, estava impaciente 
para começar aquela jornada. O que a enchia de medo era 
saber que seus tios Brook e Peregrine a procuravam.

Quando fugira de casa, perto do fim do verão, fora en-
contrada na entrada do clube de seu pai. Na época, o tio 
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