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Resumo

Uma mulher de extraordinário valor.
No casamento de sua irmã Sarah, Agnes
MacKenzie se coloca no caminho de uma
flecha, salvando a vida de Edward Napier.
Para Agnes foi questão de instinto e
treinamento; sua fama era conhecida em
toda Escócia, mas poucos sabiam a dor
que impulsionava sua perigosa profissão.
Um homem de ciência e mistério.
Apesar da cólera de Lachlan, duque de
Ross e pai de Agnes, Edward Napier pôs
em prática suas habilidades como médico
para atendê-la. Devia-lhe a vida, por isso
aceitou o pedido para acompanhar a ele e
seus filhos a Glasgow. Entretanto, não
tinha intenção de permitir que aquela
formosa e temerária mulher procurasse o
desconhecido que tinha tentado matá-la.
Uma apaixonada união entre iguais.
Agnes tinha renunciado ao amor até
reparar o dano que tinha causado, mas a
inteligência de Edward e sua aparência a
atraíam como um ímã. A audácia de Agnes
Arnette Lamb
Seduzida

Clã MacKenzie 4
Página 3

GRH

Grupo

de Romances Históricos

fascinava Edward e, de vez em quando,
enfurecia-lhe.
Agora ambos cederão a um amor tão
repentino quanto impossível… um amor
que devem proteger tão ferozmente como
a própria vida…

NOTA DA REVISORA KELLY
A HISTÓRIA DESSE ROMANCE COMO A DOS OUTROS DA SÉRIE É
ENVOLVENTE COM UMA TRAMA MUITO BEM ELABORADA E CATIVANTE. EM
CERTOS PONTOS VOCÊ CHEGA A SE APAIXONAR PELOS PERSONAGENS:
EDWARD UM CONDE, MÉDICO E INVENTOR ENTRE OUTRAS COISAS SE
ENVOLVE EM UMA TRAMA DE VIDA OU MORTE QUE O LEVA A SE
ENCONTRAR COM A MOCINHA AGNES MACKENZIE QUE LHE SALVA A VIDA E
SE TORNA SUA GUARDA-COSTAS.

NOTA DA REVISORA KATIA
UM LIVRO MUITO CATIVANTE ONDE MOSTRA COMO O AMOR MUDA AS
PESSOAS.
Arnette Lamb
Seduzida

Clã MacKenzie 4
Página 4

GRH

Grupo

de Romances Históricos

Sobre a autora
Em uma fria manhã de fevereiro, Arnette
Lamb sonhou com um fogo ardente,
uma garrafa de Drambuie e um sexy
escocês. Comprou uma máquina de escrever,
uniu-se
à associação de escritoras românticas da
América (RWA) e se dispôs a começar
uma nova carreira.
Foi presidente e membro do West Houston Chapter, e
recebeu um prêmio Rita por sua obra. Foi uma inspiração
para muitas autoras, especialmente para as que formavam
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parte de seu grupo literário de sua Houston natal, onde
sempre tinha tempo para atender a suas seguidoras.
Arnette, faleceu em 1998 com a idade de 51 anos. Foi
uma das grandes autoras da literatura romântica e sempre
será recordada.

CAPÍTULO 01
Edimburgo, Escócia
Verão de 1785
Um movimento furtivo rompeu a solenidade do momento. Pela
extremidade do olho, Agnes MacKenzie viu uma sombra que avançava
rapidamente na penumbra do corredor lateral da capela, entre as colunas e
as vidraças coloridas. Junto a ela, sua irmã recém casada, Sarah, escrevia
seus votos no livro dos MacKenzie, a crônica da família. O som da pluma
nova ao arranhar o antigo pergaminho ressonava contra as paredes de
pedra da igreja de Saint Margaret.
A sombra passou ante os confessionários e se aproximou do coro.
Agnes se esticou.
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A pluma passou ao marido de Sarah, lorde Michael Elliot. Atrás de
Agnes a congregação murmurou sua aprovação.
Quem avançava com sigilo entre as sombras? Todos os clérigos, seus
ajudantes e seus coroinhas estavam no altar, diante de Agnes.
A cerimônia perdeu importância. Seu instinto de amparo, nascido da
culpa e alimentado por anos de prática, permaneceu pendente do avanço
do intruso.
Seu pai, Lachlan MacKenzie, duque de Ross, começou a entoar uma
prece, rogando a Deus que velasse por Sarah e Michael, e benzesse aos
netos que estes fossem lhe dar.
Agnes pensou na única ovelha perdida do rebanho MacKenzie. A
tristeza e a angústia por sua participação na tragédia pesavam sobre sua
alma. Fez um esforço por superar a pena por sua irmã menor e centrou sua
atenção no perigo que se deslizava ao longo da parede oposta. Porque
Agnes sentia no mais profundo de seu ser que efetivamente se tratava de
uma ameaça. Para ela os problemas tinham uma espécie de aroma, uma
pestilência que anunciava a presença de um inimigo, outro adversário real
ao que perseguir e vencer.
Quem espreitava na periferia daquele feliz acontecimento, e era muito
covarde para mostrar o rosto?
Detrás dela se ouviu um ofego. Agnes jogou uma olhada por cima do
ombro e percorreu com o olhar aos congregados na Igreja; membros da
família, velhos amigos, e gente a que acabava de conhecer. Só havia uma
cabeça que não estava inclinada para rezar, e a expressão preocupada no
rosto do conde de Cathcart indicou a Agnes que ele também percebia o
perigo.
Os olhares de ambos se encontraram. Um brilho de inquietação cruzou
os olhos dele, que afastou o olhar dela.
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A melodiosa cadência da voz de seu pai se desvaneceu.
Agnes esticou o pescoço e centrou sua atenção no banco onde se
sentavam lorde Edward Napier, conde de Cathcart, e seus filhos. Devido a
seu trabalho, os pequenos eram a maior preocupação de Agnes. O menino
tinha oito anos e a menina não mais de quatro. Esta estava sentada em
silencio sobre o colo de uma babá com aspecto de avó. O menino tinha as
mãos unidas em atitude de reza; sua cabeça inclinada possuía uma coroa
de cachos cor mogno cujo tom e cuja textura eram iguais aos de seu
distinto pai.
O conde atraiu para si a seu filho, com gesto protetor, mas continuou
olhando fixamente para o lugar onde se escondia o intruso. Agnes se deu
conta da manobra defensiva.
Um coro de «amém» indicou o final da prece.
A sombra se materializou. Uma capa com capuz ocultava os traços de
um homem de barba cinza. Ficou parado junto a uma das grossas colunas
que emolduravam o presbitério. A seu lado se via algo afiado, de ângulos
agudos.
Seria um pedreiro enviado para arrumar um dos arcos abovedados,
levando suas ferramentas na mão? Seguro que não, e menos ainda durante
a cerimônia de umas bodas.
— Agnes, vá assinar. — O olhar do Sarah se tornou perspicaz. — O que
acontece?
Apesar de suas suspeitas, Agnes era consciente de que não devia
deixar voar a imaginação. A menos que existisse uma ameaça de verdade.
Uma reação exagerada por sua parte podia danificar o dia mais importante
na vida de sua irmã.
— Parece... preocupada — acrescentou Sarah.
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De momento bastaria responder com ligeireza para afastar a
suspicacia de Sarah. Agnes forçou um sorriso.
— Estou. Sou a única de nós que segue sendo virgem — sussurrou. Ao
dizer «nós», Agnes se referia a si mesmo, a Sarah, e a suas irmãs Lottie e
Mary. — me dê a pluma.
O receio de Sarah desapareceu e foi substituído pelo sorriso feminino
mais radiante que Agnes tinha visto que foi na manhã seguinte ao
casamento de Lottie.
— Encontrará a seu arrumado highlander, Agnes.
O amor e o matrimônio não tinham lugar na vida de Agnes até que
não corrigisse o maior engano de sua adolescência. Mas fazer menção a
aquele desgraçado dia danificaria este feliz acontecimento.
Agnes escreveu seu nome debaixo da assinatura do David Smithson, a
outra testemunha e marido de Lottie, com um olho posto no encapuzado.
Feito isto, levou a cabo seu último ato na cerimônia: pegou o livro dos
MacKenzie enquanto colocavam a Bíblia da família no pedestal. Lachlan,
como chefe da família, começou a deixar perseverança do evento. Ninguém
ia ofender-se pela ordem no que se aconteceram os livros; as religiões
apareciam e desapareciam, mas os costumes de Highlands perduravam.
Agnes acusava o peso do volumoso livro, com sua antiga
encadernação de madeira e suas grossas páginas de pergaminho, mas se
negou a distrair-se. Uma vez que terminasse a cerimônia averiguaria quem
estava espreitando junto à parede, e por que.
Também se inteiraria da razão por que a presença do intruso
inquietava ao conde de Cathcart.
Tinha conhecido a Edward Napier na tarde anterior. Tratava-se de um
viúvo, residente no Glasgow, que tinha sido convidado ao casamento pelo
noivo. Seu pai se sentiu impressionado pelo aristocrata do Glasgow; disse
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que, graças aos numerosos descobrimentos científicos do conde, Escócia
entraria no próximo século sem medo. Sarah, cuja sede de conhecimentos
não tinha igual no clã MacKenzie, desfez-se em louvores para o conde, e
inclusive lhe pediu que desse uma conferência científica na escola do
orfanato do Edimburgo. Ele concordou em fazê-lo quando tivesse tempo.
Cathcart se comportou com Agnes com cortesia, mas com reserva.
Pensando em retrospectiva, sua atitude distante estava carregada de
receio.
Conheceria o intruso?
Uma vez concluída sua parte da cerimônia, Lachlan MacKenzie fechou
a Bíblia familiar. Os noivos se voltaram para os convidados. Os convidados
os ovacionou. Agnes ficou onde estava. A luz produziu um brilho no aço
afiado oculto na penumbra. Olhou para trás e estudou aos ocupantes dos
primeiros bancos da igreja. A babá tinha desaparecido. A menina balançava
as pernas com aborrecimento infantil, e contemplava o teto abovedado.
Seu irmão jogava com uma lembrança do casamento. A atenção do conde
seguia posta no homem da túnica.
De repente o conde abriu muito os olhos. Lançou-se para um lado,
protegendo a seus filhos.
Um assobio lúgubre cortou o ar. Agnes entendeu de repente. Ângulos
agudos. Uma mola de suspensão de um arco.
Seus reflexos ficaram em ação com a rapidez de um raio. Moveu-se
para a direita sem deixar de segurar o pesado livro.
A flecha impactou na tampa de madeira, lhe cravando o livro no peito.
A dor estalou em seu ombro. Perdeu o equilíbrio e apertou os dentes,
preparando-se para o golpe iminente. Enquanto caía, os arcos abovedados
e as vidraças coloridas giraram ante seus olhos.
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