SOBERANA SEDUÇÃO
Penny Jordan
Título original: A ROYAL BRIDE AT THE SHEIKH'S
COMMAND
8° livro da série As Leis de Niroli

Desde os tempos antigos, a monarquia de Niroli se mantém nas mãos
da família Fierezza. Mas agora a linha de sucessão parece estar chegando
ao fim. A ilha está dividida. Todas as esperanças se esgotaram... até que um
belo príncipe do deserto chega para reivindicar seus direitos...
Sheik Kadir: Ele é o soberano de um reino no Oriente Médio, onde sua
palavra é a lei... E também filho ilegítimo do rei de Niroli, fruto de um tórrido
romance. Kadir é o último Fierezza na linha de sucessão. Então, ele é
obrigado a deixar seu povo do deserto e buscar seu destino... e precisa de
uma rainha para reinar ao seu lado!
Natalia Carini: Ela ama sua ilha natal e suas belezas naturais. Ser
mulher de Kadir e rainha de Niroli são deveres que ela pode cumprir sem
maior dificuldade. Afinal, ser esposa de um bárbaro é muito mais excitante
do que toda a riqueza e o luxo da Corte. O maior desafio de Natalia será, na
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verdade, ganhar a confiança do homem de sua vida...
Digitalização: Simone Ribeiro
Revisão: Crysty

Sempre apaixonados. Sempre orgulhosos.
A

FAMÍLIA REAL

mais rica do mundo. Unida pela paixão, movida
pelo desejo.
Compromisso Real

A área central de Niroli é composta principalmente de vinhedos, que se
estendem pelas encostas das montanhas.
As vinhas da ilha produzem as melhores uvas brancas.
Cultivadas desde a época dos romanos nas ladeiras de Cattina Valley e
favorecidas pelo sol e pelas chuvas de verão, elas são colhidas para fazer o
vinho branco seco, que acompanha muito bem os pratos de peixe.
Há também os bosques de olivas, os pomares e os famosos laranjais de
Cattina. O óleo de Niroli é extraído da casca das laranjas e tem um aroma
floral, adocicado e exótico, com poderes de cura especiais: é cicatrizante,
rejuvenescedor, tranqüilizante, além de ter propriedades revigorantes.
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Essas características o tornaram extremamente popular nos tratamentos de
relaxamento e rejuvenescimento.
Os vulcões de Niroli já estão extintos, mas as áreas que os cercam
ainda são importantes fontes de lama vulcânica. O spa Santa Fiera é
especializado em banhos e máscaras com lama vulcânica para tratamentos
de saúde e beleza.

As Leis
1. O governante deve ser um líder moral. Qualquer ato que coloque a
família real em descrédito excluirá o candidato da sucessão ao trono.
2. Nenhum membro da família real poderá se casar sem o consentimento
do soberano. Qualquer união realizada desta forma resultará na exclusão e
na perda de honras e privilégios.
3. Nenhum casamento será permitido se os interesses de Niroli forem
comprometidos com tal união.
4. Não é permitido ao soberano de Niroli se casar com uma pessoa
divorciada.
5. Fica proibido o casamento entre membros da família real que possuam
laços sanguíneos.
6. Fica a cargo do soberano a educação de todos os membros da família
real, mesmo quando os cuidados gerais forem de responsabilidade dos pais.
7. Nenhum membro da família real pode contrair débitos acima das
possibilidades de pagamento sem o consentimento ou aprovação do
soberano.
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8. Nenhum membro da família real pode aceitar herança ou qualquer
doação sem o consentimento ou aprovação do soberano.
9. O soberano de Niroli deve dedicar sua vida ao reino. Assim, ele não pode
exercer uma profissão.
10. Os membros da família real devem residir em Niroli ou em um país
aprovado pelo soberano. Porém, o soberano deve residir em Niroli.

PRÓLOGO
Ela estava em estado de choque.
Precisava muito sentar, mas obviamente não podia. Primeiro porque
estava nos aposentos reais e, embora fosse uma mulher moderna e
ambiciosa, sua ascendência niroliana a alertava de que estava na presença
do rei de Niroli.
E por outro lado... Ela dizia a si mesma, severamente, o rei não
admitiria qualquer demonstração de fraqueza por parte da noiva que
escolhera para o seu herdeiro recém-descoberto. Tão recente, na verdade,
que ela, a possível noiva em questão, jurou absoluto segredo sobre o que
estava acontecendo.
Esse era o tipo de acontecimento que funcionaria para os paparazzi tal
como sangue na água para os tubarões, e isso poderia ser extremamente
arriscado para qualquer um que atrapalhasse os planos do rei Giorgio. Tudo
o que sabia era que esses planos a incluíam como a súdita submissa
escolhida para se casar com o príncipe Kadir Zafar, o filho ilegítimo
"secreto" do rei, porque ela amava a ilha apaixonadamente.

CAPÍTULO UM
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Veneza
Ela podia ter uma ligação profunda com Niroli, mas não havia dúvida
de que Veneza tinha um lugar especial em seu coração, Natalia admitiu,
levantando a mão para tentar impedir que o vento continuasse a
desarrumar os cachos negros e pesados de seus cabelos. Ela aguardava o
táxi aquático que a levaria ao seu destino e estava tão alheia aos olhares
masculinos que atraía que, quando um homem ousado o suficiente para
sussurrar Bella, bella de forma sensual ao parar ao seu lado, ela não
conseguiu se conter e riu. Seus olhos azuis brilhavam à luz do sol. Um
pouco de descontração por um instante já era um alívio para a sua tensão.
As noites mal dormidas e as preocupações sobre a decisão tomada a
fizeram emagrecer um pouco, e o que estava se perguntando era por que
concordara de imediato com aquilo.
O táxi aquático chegou, ela pegou sua maleta e entrou com facilidade
e elegância. Era uma mulher alta, com aproximadamente um metro e
oitenta centímetros, e lidava com tranqüilidade e orgulho com sua altura.
— Via Veneto. Para o Hotel Balneário Buchesetti — ela solicitou ao
condutor do barco a vapor.
— Si — ele concordou, olhando-a admirado.
O trajeto tranqüilo para o hotel fez Natalia refletir de forma melancólica
sobre a rapidez com que sua vida mudara.
Invariavelmente, ela acordava todas as manhãs com a sensação de
que havia embarcado em um trem que, de repente, aumentava a
velocidade e a levava para um lugar desconhecido.
Então por que permitira que isso acontecesse de imediato, já que
ninguém a forçara?
Não? Quando o seu rei pede pessoalmente para você ajudá-lo a salvar
o futuro de seu país, um país que você ama, não se pode simplesmente
dizer não, ou pode? Pelo menos não em se tratando de uma Carini.
Esse era o problema, desde que dissera sim a lista de motivos para ter
declinado crescia a cada dia.
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— Via Veneto — o condutor do barco falou, interrompendo seus
pensamentos. — O hotel não está muito distante. É um belo hotel. Já esteve
lá antes?
— Sim — Natalia respondeu. Pela expressão dele, ela percebeu que
fora mais rude do que pretendia. Mas como poderia explicar como se sentia
por ter sido obrigada a vender o seu adorado spa em Niroli para este hotel
em Veneza?
Verdade, a escolha dos compradores fora dela. Verdade também que
sabia que os novos proprietários, Maya e Howard, o transformariam em um
hotel de alto padrão de qualidade, agora que haviam oficialmente
acrescentado o spa ao seu grupo de investimentos. Mas isso não diminuía o
sofrimento pela perda de seu adorável e amado "bebê".
Então por que desistir tão facilmente? Por que desistir da vida que
construíra com tanta dificuldade para se meter em um casamento arranjado
por seu rei? Para se tornar uma princesa? Natalia quase soltou uma
gargalhada alta. A brancura de seus dentes contrastava com a doçura e a
maciez de seus lábios vermelhos e provocaram um suspiro no condutor que
a fez olhar para o lado para esconder o constrangimento.
Aos 29 anos, já deveria estar acostumada à reação que provocava no
sexo oposto.
Acostumada a essa reação, sim, mas nunca se apaixonara. E agora
então, com a proximidade de seu casamento com o herdeiro recémdescoberto ao trono de Niroli, ela estava desistindo dessa chance para sempre, não estava? Afinal de contas, não era tão ingênua para acreditar que
um casamento arranjado entre dois estranhos por um rei que só pensava na
segurança de seu reino pudesse, por algum milagre, se tornar um intenso e
duradouro caso de amor. Ainda mais porque nunca se apaixonara, assim
como o interesse de seu futuro marido estava direcionado para o trono de
Niroli, e não para ela. Isso poderia dar certo? Será que era tão louca, como
estava começando a acreditar, por ter concordado em se casar com o
príncipe Kadir para estar ao seu lado e se assegurar de que governaria seu
amado país com sabedoria e amor? Se pelo menos houvesse alguém com
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quem pudesse se aconselhar, mas não havia. O rei a proibiu de comentar o
assunto com qualquer pessoa.
O elegante e exclusivo hotel balneário de seu destino possuía
desembarcadouro próprio. Ao perceber que se aproximava, Natalia se virou
para pegar a bagagem e viu um homem que caminhava impaciente-mente
numa praça ao lado do hotel e que chamou sua atenção, principalmente por
sua altura. Homens mais altos do que ela chamavam sua atenção, e este,
com certeza, era alto. E ainda com ombros largos e músculos bem definidos
para um homem que aparentava estar próximo aos quarenta anos. Os
cabelos escuros e finos que lhe tocavam o colarinho do paletó resplandeciam com a vigorosa saúde aparente. A pele era bronzeada e, apesar de
estar um pouco distante para Natalia perceber a cor de seus olhos, ela
podia ver as fortes, perfeitas e precisas feições de seu rosto, maxilar
saliente e forte. Era um belo homem, ela admitiu.
Como que guiado por alguma força estranha, ele percebeu o interesse
dela e parou, virando-se para olhar em sua direção. Ela ainda não conseguia
ver a cor dos olhos, mas pôde perceber que ele era mais bonito do que
parecera antes. Deveria ser o sol, e não o fato de estar olhando para ele
que a estava deixando tonta. Natalia ficou aliviada ao perceber que ele se
virou

e

continuou

caminhando.

Quando

o

barco

atracou

no

desembarcadouro, ela admitiu que esse rápido interesse por aquele homem
não era a coisa mais conveniente para uma mulher que estava prestes a
casar com um príncipe. Como poderia se envolver em um casamento se
estava se sentindo atraída sexualmente por outro homem? Sexualmente
atraída? Isso era ridículo. Ela só estava olhando para ele, isso era tudo, e,
de qualquer forma, eleja partira. E ela dificilmente o veria outra vez.
Quando Natalia chegou ao saguão, Maya correu para abraçá-la,
entusiasmada.
— Que bom que veio nos ajudar com a transição da propriedade. Nós
gostaríamos que o processo fosse tranqüilo e ainda há tanta coisa para
aprendermos sobre o seu spa em Niroli! Não acreditávamos que você seria
tão generosa a ponto de voltar a Veneza assim, rapidamente.
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Natalia retribuiu o abraço sentindo-se um pouco culpada. Ela não
poderia, é claro, contar que o motivo de seu retorno a Veneza era porque o
rei Giorgio a queria longe até que o recém-descoberto herdeiro do trono de
Niroli chegasse à ilha. Então, poderia retornar e seriam apresentados, com
toda a pompa e dignidade, ao povo de Niroli, junto com o anúncio do
casamento.
— Mas por que não posso ficar aqui? — ela perguntou ao rei. — Afinal,
tenho que cuidar dos preparativos para o futuro negócio.
— Você é uma mulher e não posso permitir que permaneça no lugar
onde poderia se sentir tentada a revelar o segredo que lhe pedi para
guardar.
Ela ficou tentada, claro, a contradizer aquele desdenhoso comentário
"você é mulher", mas, conhecendo o rei Giorgio como conhecia, decidiu que
aquilo não seria conveniente e então aceitou o pedido, que, na verdade, era
uma ordem, para retornar a Veneza e discutir sobre a transferência dos
negócios com Maya e Howard. Eles demonstraram interesse em comprar
algumas de suas fórmulas especiais de óleos usadas no spa.
A

verdade

era

que

muitas

das

atitudes

antiquadas

do

rei

freqüentemente a irritavam. Nessa ocasião, e talvez em oposição aos seus
interesses, ela ficou um pouco triste com o rei quando ele chegou com essa
inesperada proposta. Eleja havia examinado cada um de seus possíveis
herdeiros homens e foi forçado a rejeitá-los. Amando Niroli da forma como
amava, ela entendia perfeitamente os sentimentos do rei com a descoberta
do filho ilegítimo, resultado de um romance há mais de quarenta anos com
uma princesa árabe. Assim como entendia a ansiedade do rei em oferecer a
esse filho criado na Arábia o seu trono e o temor em descobrir que, por sua
educação ter sido em outro país, as suas idéias de governo não se
adaptassem a Niroli. E, sim, se fosse honesta consigo mesma, foi bastante
lisonjeiro ter sido escolhida pelo rei Giorgio para abrir mão de todos os seus
objetivos para se tornar a mulher do futuro rei de Niroli, pois ele vira nela
algumas características que faziam lembrar a sua querida falecida esposa, a
rainha Sophia.
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Todos sabiam como o povo de Niroli reverenciava e amava a primeira
mulher do rei Giorgio e o quanto ela fizera por Niroli. Quando criança,
Natalia havia tecido devaneios tolos de voltar ao passado para encontrar a
rainha Sophia e "ajudá-la" com seu trabalho. Agora, estava recebendo a
oportunidade real, de poder dar continuidade ao trabalho começado pela
rainha Sophia. Naqueles tempos, cheia de euforia só de pensar em fazer
parte do futuro de seu país, ela não pensava que se casar com um estranho
seria o preço a ser pago por isso. Afinal, nunca se apaixonara e nem
pretendia. Ela pensava de forma prática e convenceu-se de que a idéia de
um casamento entre duas pessoas com um objetivo comum poderia
funcionar. Claro que, mesmo assim, tinha algumas dúvidas e preocupações.
Casar-se com um futuro rei também significava dar-lhe herdeiros e, lógico,
fazer amor com ele. O rei estava muito animado e não deixou de mencionar
que o filho se parecia bastante com ele, e como o rei, mesmo em idade
avançada, era um homem muito interessante, Natalia esperava que seu
futuro marido fosse relativamente atraente.
E a personalidade? Ela pensou e se preocupou. E se ele fosse o tipo de
homem que ela não conseguisse tolerar ou respeitar? Se assim fosse,
Natalia não gostaria de abandonar seu país nas mãos dele, ou gostaria?
Não, ela faria o que fosse preciso como sua mulher para compensar seus
defeitos. Os que consideravam Natalia uma mulher moderna e uma
empresária bem-sucedida, claro, ficariam confusos e perplexos quando as
notícias estourassem e, de imediato, se perguntariam por que não recusou
imediatamente o grande plano do rei, fosse ele qual fosse.
Mas esse era o problema. Superficialmente, ela poderia parecer
moderna, mas, no fundo, ela sabia que havia um conflito interno com
alguma outra coisa. Essa "outra coisa" era o profundo amor e envolvimento
que sentia por seu país, pelo passado, pelo presente, mas principalmente
pelo futuro. Ou o futuro que poderia advir se o país estivesse nas mãos
certas. Porque Niroli, assim como parte do resto do mundo, vivia uma crise
entre os valores tradicionais e a modernidade. A ilha e ela, mesmo com prós
e contras, queriam avançar rumo a um futuro que respeitasse e guardasse
suas belezas e recursos naturais, em vez de desperdiçá-los e destruí-los.
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Esse era o eterno conflito com aqueles que não viam problemas em
desperdiçar as vantagens naturais de Niroli, ou, pior ainda, aqueles que
procuravam dilapidar o patrimônio da ilha em nome do progresso,
transformando-a em uma enorme atração turística.
O que Natalia vislumbrava era algo diferente, uma forma ecológica e
amigável que pudesse preservar o melhor de suas tradições e, ao mesmo
tempo, avançar rumo a um futuro próspero. Ela nunca escondeu essas
idéias de ninguém. O compromisso com seu outro trabalho, como
farmacêutica, fazendo uso de óleos e tratamentos holísticos no spa que
administrava, era bastante conhecido. Contudo, como Natalia Carini, ela
poderia fazer muito pouco e sua esfera de influência era limitada àqueles
que compartilhavam a maioria das idéias dela. Como rainha de Niroli,
estaria em uma posição muito mais abrangente e influente para realizar
verdadeiras e valiosas mudanças. Certamente, muito mais do que já fizera
como neta de um expert e reconhecido vinicultor.
— Eu ficaria muito satisfeita em lhe oferecer direitos exclusivos sobre
algumas fórmulas de meus óleos especiais — ela disse a Maya, pensando
em outra coisa.
— Nós temos usado algumas amostras que você gentilmente nos
forneceu durante as negociações da aquisição do spa — o rosto redondo e
italiano de Haya iluminou-se. — E nossos clientes deliraram com eles. O
estimulante muscular que você criou para homens esportistas foi muito
bem recebido e, hoje, temos uma lista enorme de esportistas que vêm ao
nosso spa para usá-lo — esquiadores e, principalmente, jogadores de
futebol e pólo. Howard está em pânico só de pensar que em breve o
estoque do óleo acabará.
Natalia riu. Ela era receptiva a elogios, quando verdadeiros e feitos
com conhecimento sobre o assunto, além de ficar feliz em saber que as
pessoas respondiam favoravelmente a seus óleos terapêuticos.
— Foi por isso que aceitei a sugestão de Howard quando ele me
telefonou e trouxe um novo estoque comigo — ela informou a Maya. Como
sabia que provavelmente não poderia dar continuidade ao negócio quando
se casasse com o príncipe Kadir, uma coisa que Natalia pretendia era
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