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JULIA QUINN começou a 
trabalhar em seu primeiro ro-
mance um mês depois de ter-
minar a faculdade e nunca mais 
parou de escrever. Seus livros já 
passaram da marca de 10 milhões 
de exemplares vendidos, sendo 
mais de 1 milhão no Brasil. Seus 
romances já foram lançados em 
29 países.

Julia é formada pelas univer-
sidades Harvard e Radcliffe e 
foi a autora mais jovem a ser 
incluída no Romance Writers 
of America’s Hall of Fame, a 
Galeria da Fama dos Escritores 
Românticos dos Estados Unidos. 
Atualmente mora com a família 
no Noroeste Pacífi co.
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“O talento de Julia Quinn para 
elaborar conversas espirituosas, 
desenvolver os personagens e 
construir pouco a pouco a ten-
são romântica está na melhor 
forma em Um cavalheiro a bordo.”
– Kirkus Reviews

– Se eu a beijasse – sussurrou 
ele –, você permitiria?
Poppy pareceu achar graça, o que aman-
sou o olhar dela.

– Se você me beijasse – respondeu ela –, 
eu não teria a oportunidade de permitir 
ou não. Pois o ato já estaria feito.

Era a cara dela se ater a tecnicalidades 
naquele momento. Mas ele não deixa-
ria que ela se esquivasse da pergunta com 
tanta facilidade.

– Se eu me inclinasse na sua direção, as-
sim... – As palavras deram lugar à ação, 
diminuindo a distância que os separava. 
– E se meu olhar descesse aos seus lábios 
no sinal universal de alguém que está co-
gitando um beijo, o que você faria?

Ela umedeceu os lábios. Ele sabia que fora 
um ato involuntário.

– Não sei – sussurrou ela.

– Mas está acontecendo agora mesmo. Eu 
já estou aqui. – Ele tomou o rosto dela na 
mão. – Acariciando seu rosto.

De forma quase imperceptível, ela se ani-
nhou na mão dele.

Andrew sentiu a rouquidão na própria voz 
antes mesmo de pronunciar as palavras:

– Não é mais uma questão do que você 
faria, mas do que vai fazer.

“O terceiro volume dos Rokesbys apresenta um dos casais mais en-
cantadores até agora. Os diálogos inteligentes de Julia Quinn fazem 
os personagens brilharem. Um verdadeiro presente para os fãs e para 
qualquer pessoa que adore romances de época.” – Publishers Weekly

Ela estava no lugar errado…

Durante um passeio pela costa, a independente e aventureira Poppy 
Bridgerton fi ca agradavelmente surpresa ao descobrir um esconde-
rijo de contrabandistas dentro de uma caverna. 

Mas seu deleite se transforma em desespero quando dois piratas a 
sequestram e a levam a bordo de seu navio, deixando-a amarrada e 
amordaçada na cama do capitão.

Ele a encontrou na hora errada…

Conhecido entre a alta sociedade como um cafajeste e um corsário 
inconsequente, o capitão Andrew James Rokesby na verdade trans-
porta bens e documentos para o governo britânico. 

No meio de uma viagem, ele fi ca assombrado ao encontrar uma 
mulher na sua cabine. Sem dúvida sua imaginação está lhe pregan-
do peças. Mas, não, ela é bastante real – e sua missão para com a 
Coroa o deixa preso a ela.

Será que dois erros podem acabar no acerto mais maravilhoso de todos?

Quando descobre que Poppy é uma Bridgerton, Andrew entende que 
provavelmente terá que se casar com ela para evitar um escândalo. 

Em alto-mar, as disputas verbais entre os dois logo dão lugar a uma 
inebriante atração. Mas depois que o segredo de Andrew for revela-
do, será que ele conseguirá conquistar o coração dela?
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JULIA QUINN começou 
a trabalhar em seu primeiro 
romance um mês depois de 
terminar a faculdade e nunca 
mais parou de escrever. Seus 
livros já passaram da marca de 
10 milhões de exemplares ven-
didos, sendo mais de 1 milhão 
no Brasil. Seus romances já 
foram lançados em 29 países.

Julia é formada pelas univer-
sidades Harvard e Radcliffe e 
foi a autora mais jovem a ser 
incluída no Romance Writers 
of America’s Hall of Fame, a 
Galeria da Fama dos Escritores 
Românticos dos Estados Unidos. 
Atualmente mora com a família 
no Noroeste Pacífi co.
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“Julia Quinn é uma grande contadora de histórias. Com uma prosa 
viva e confi ante, ela cria personagens que nos marcam para sem-
pre.” – Publishers Weekly

Ela tinha duas opções… 

Georgiana Bridgerton nunca foi contra a ideia de se casar. Ela só 
achava que sua opinião seria levada em conta na hora de escolher o 
noivo. Mas quando sua reputação está por um fi o, Georgie precisa 
decidir: ou aceita ser uma solteirona pelo resto da vida ou se casa 
com o vigarista que a sequestrou de olho em seu dote. 

Mas de repente surge uma terceira opção

Quarto fi lho de um conde, Nicholas Rokesby está estudando medi-
cina em Edimburgo e não tem o menor interesse em arrumar uma 
esposa nesse momento. Mas ao descobrir que Georgie, sua amiga 
de infância, corre o risco de fi car arruinada para sempre, ele sabe 
o que deve fazer.

Depois do escândalo... 

Só que os dois sabem que nunca conseguiriam se ver como mais do 
que bons amigos. Não é?

Ao embarcarem num jogo de conquista nada convencional, repleto 
de diálogos impagáveis e coadjuvantes carismáticos – entre eles, três 
gatos cheios de personalidade –, Nicholas e Georgie vão descobrir 
que muitos encantos da vida já estão bem na nossa frente. 

“O humor inteligente, as brinca-
deiras entre o casal e as cenas com 
os gatos me fi zeram rir do início 
ao fi m.” – HarlequinJunkie.com

– Georgie?
Ela se forçou a olhá-lo nos olhos.

– Você está pensando demais – murmu-
rou ele.

– Como você sabe?

Ele deu um sorrisinho.

– Eu sei e pronto.

– É, acho que você me conhece bem – 
sussurrou ela.

Ele pareceu achar graça.

– Sempre conheci.

Ela balançou a cabeça, dizendo:

– Mas não como agora.

– Não como ainda vou conhecer – disse ele.

Poucos centímetros os separavam, e en-
tão, devagarinho, os lábios dele tocaram os 
dela. Foi o toque mais suave de pele na pele. 
Mas, quando Nicholas levou a mão à nuca 
de Georgie, ela quase se derreteu inteira, e o 
que havia começado como um simples beijo 
logo foi tomando proporções mais sérias.

Mais quentes.

Georgie fi cou sem fôlego diante daquela 
enxurrada inesperada de sensações. Ela 
não sabia que um beijo podia envolver 
mais que o toque dos lábios. Muito menos 
que podia se fazer sentir pelo corpo todo – 
na pele, no sangue, na própria alma.
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