BRILHO NO OLHAR
(Umbuttoned By Her Maverick
Boss)
Natalie Anderson

Ela não deveria se aproximar
de seu chefe mal-humorado...
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Os opostos se atraem? Rude
e rebelde, Lorenzo Hall é um
homem que construiu a própria
fortuna começando do nada. E
agora ele tem um novo
objetivo na vida: descobrir se
sua assistente pessoal é tão
certinha e recatada quanto
parece. É claro que Sophy
deveria fazer de tudo para não
deixá-lo se aproximar. Mas
com aquele corpo e aquele
brilho no olhar, seria muito
difícil não ceder à tentação...
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Querida leitora,
Há quem diga que as garotas
boas vão para o céu enquanto
as más vão para todos os
lugares. Era exatamente disso
que
Sophy
precisava:
se
transformar em uma garota má
para conquistar seu lugar como
designer de joias. Mas parece
que esse lado só foi despertado
nela
depois
de
conhecer
Lorenzo, um homem com
muitas cicatrizes na alma, mas
um corpo deslumbrante. E,
quando ele a convida para
conhecer o lado selvagem da
vida, nada mais poderá segurar
essa garota!
Boa leitura!
Equipe Editorial Harlequin
Books
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Assim como o tempo não
parava para ninguém, Sophy
Braithwaite
também
não
parava.
Ela
caminhava
rápido,
pisando forte no chão de
concreto. No início ela andou
devagar, querendo liberar o
excesso de energia, depois ela
acelerou o passo.
A
recepcionista
logo
a
conduziu para o escritório no
andar de cima, e a placa na
porta a assegurava de estar no
lugar certo na hora certa.
Esperando.
Virou-se para apreciar os
quadros na parede. Eram
paisagens do interior da Itália,
e ela logo deduziu que tinham
sido escolhidos por Cara. Em
seguida, olhou novamente para
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a bagunça monstruosa que
estava na escrivaninha. Os
papéis empilhados formavam
pilhas
irregulares.
A
correspondência,
ainda
fechada, se acumulava na
caixa de entrada e já caía por
cima
do
teclado
do
computador.
Cara
não
exagerara nem um pouco
quando dissera que tinha
deixado tudo de cabeça para
baixo. Fora apenas discreta na
sua descrição.
— Minha cabeça estava longe
e eu deixei tudo de lado.
Agora, com isto acontecendo,
me sinto tão culpada... — ela
havia dito.
Cara
se
referia
ao
nascimento prematuro do seu
bebê. Aquela coisinha linda
chegara seis semanas antes do
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prazo
previsto
e
ainda
permanecia no hospital. Cara
estava cheia de olheiras e
bastante ansiosa. Não podia se
preocupar com o trabalho de
meio expediente que ela fazia
por caridade.
Sophy já estava ficando
irritada com aquela situação.
Onde ele estava, então? O tal
de Lorenzo Hall, o maioral da
indústria
de
vinhos,
o
queridinho das celebridades
que se ocupam de angariar
dinheiro para caridade, o chefe
desse caos?
—
Lorenzo
está
muito
ocupado no momento. Ele ficou
sozinho para resolver tudo, já
que Alex e Dani estão viajando.
—
Cara
parecia
bastante
preocupada com ele quando a
irmã de Sophy, Victoria, lhe
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entregara o telefone. — Seria
ótimo se você pudesse ir para
lá, deixaria Cara bem mais
tranquila com o Fundo Whistle.
Bem, Sophy não tinha ido
até lá por causa de Lorenzo,
mas, sim, para evitar maiores
preocupações a Cara.
Sophy
percebeu
que
inconscientemente
estava
batendo o pé no ritmo de
batida surda que vinha de
longe. Como se alguém usasse
um martelo para acelerar,
depois parasse e em seguida
voltasse a bater. Ela sacudiu a
cabeça para se livrar daquele
pensamento tolo e olhou a sua
volta mais uma vez. Levaria
tempo para ela arrumar tudo
aquilo. Bem que queria ter
recusado, mas ela nunca dizia
"não". Não quando alguém lhe
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