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Julia Quinn começou a tra-
balhar em seu primeiro romance um 
mês depois de terminar a faculdade e 
nunca mais parou de escrever. Seus li-
vros já atingiram a marca de 10 milhões 
de exemplares vendidos, sendo mais de 
3,5 milhões da série Os Bridgertons, 
publicada pela Arqueiro. Seus romances 
já foram traduzidos para 27 países. 

Julia é formada pelas universidades 
Harvard e Radcliffe e foi a autora mais 
jovem a ser incluída no Romance Wri-
ters of America’s Hall of Fame, a Gale-
ria da Fama dos Escritores Românticos 
dos Estados Unidos. Atualmente mora 
com a família no Noroeste Pacífi co.

www.juliaquinn.com

Elizabeth teve tempo apenas de inspirar 
rápido antes que os braços de James 
se fechassem ao seu redor. A boca dele 
encontrou a dela com uma surpreendente 
mistura de força e ternura, e ela se 
derreteu em seu abraço.

A língua de James se enfi ou por entre 
os lábios dela, e Elizabeth os abriu. 
Ele explorou aquela boca, acariciou-a 
profundamente, apropriou-se do 
hálito dela.

– Elizabeth – sussurrou James em uma 
voz rouca –, diga para mim que precisa 
disso. Diga.

Mas ela estava além das palavras. 
Seu coração disparava, os joelhos tremiam 
e uma parte obscura dela sabia que, se 
dissesse as palavras, não teria como voltar 
atrás. Assim, ela optou pelo caminho 
mais covarde e arqueou o pescoço para 
outro beijo.

A boca de James percorreu o rosto de 
Elizabeth, brincou com a orelha dela e 
logo chegou à pele sensível do pescoço, 
e durante todo o tempo as mãos dele se 
moveram pelo corpo dela. 

Elizabeth parou de respirar. Cada nervo 
de seu corpo tremia em expectativa, 
ardendo com um desejo desesperado que 
nunca imaginara que existisse.

Ela sentiu a pele queimar como se 
estivesse sendo marcada e soube que 
não importava o que acontecesse, parte 
da alma dela pertenceria para sempre 
àquele homem.
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“Julia Quinn é a rainha dos romances de época.”

Goodreads

Elizabeth Hotchkiss precisa se casar com um homem rico, e bem 
rápido. Com três irmãos mais novos para sustentar, ela sabe que 
não lhe resta outra alternativa. 

Então, quando encontra o livro Como se casar com um marquês na biblio-
teca de lady Danbury, para quem trabalha como dama de companhia, ela 
não pensa duas vezes: coloca o exemplar na bolsa e leva para casa. 

Incentivada por uma das irmãs, Elizabeth decide encontrar um homem 
qualquer para praticar as técnicas ensinadas no pequeno manual.

É quando surge James Siddons, marquês de Riverdale e sobrinho de lady 
Danbury, que o convocou para salvá-la de um chantagista. Para realizar a 
investigação, ele fi nge ser outra pessoa. E o primeiro nome na sua lista de 
suspeitos é justamente... Elizabeth Hotchkiss. 

Intrigado pela atraente jovem com o curioso livrinho de regras, James 
galantemente se oferece para ajudá-la a conseguir um marido, deixan-
do-a praticar as técnicas com ele. Afi nal, quanto mais tempo passar na 
companhia de Elizabeth, mais perto estará de descobrir se ela é culpada. 

Mas quando o treinamento se torna perfeito demais, James decide que 
só há uma regra que vale a pena seguir: que Elizabeth se case com seu 
marquês.

©
 R

ex
 R

ys
te

dt
/s

ea
tt

le
ph

ot
o.

co
m

Conheça o outro título da série:
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Q uando Caroline Trent é sequestrada por engano por Blake 
 Ravenscroft, não faz o menor esforço para se libertar das gar-
ras do agente perigosamente sedutor. Afi nal, está mesmo que-

rendo escapar do casamento forçado com um homem que só se interessa 
pela fortuna que ela herdou.

Blake a confundiu com a famosa espiã espanhola Carlotta De Leon, e 
Caroline não vai se preocupar em esclarecer nada até completar 21 anos, 
dali a seis semanas, quando passará a controlar a própria herança milio-
nária. Enquanto isso, é muito mais conveniente fi car escondida ao lado 
desse sequestrador misterioso.

A missão de Blake era levar “Carlotta” à justiça, e não se apaixonar por 
ela. Depois de anos de intriga e espionagem a serviço da Coroa, o cora-
ção dele fi cou frio e insensível, mas essa prisioneira se prova uma verda-
deira tentação que o desarma completamente. 

Um dos livros mais românticos – e engraçados – de Julia Quinn, Como 
agarrar uma herdeira inaugura a série Agentes da Coroa. 

Julia Quinn começou a tra-
balhar em seu primeiro romance um 
mês depois de terminar a faculdade e 
nunca mais parou de escrever. Seus li-
vros já atingiram a marca de 10 milhões 
de exemplares vendidos, sendo mais de 
3,5 milhões da série Os Bridgertons, 
publicada pela Arqueiro. Seus roman-
ces já foram traduzidos para 27 países. 
Como agarrar uma herdeira é um dos li-
vros mais antigos da autora, publicado 
nos Estados Unidos em 1998.

Julia é formada pelas universidades 
Harvard e Radcliffe e foi a autora mais 
jovem a ser incluída no Romance Wri-
ters of America’s Hall of Fame, a Gale-
ria da Fama dos Escritores Românticos 
dos Estados Unidos. Atualmente mora 
com a família no Noroeste Pacífi co.

www.juliaquinn.com

Blake segurou a nuca da jovem com fi rmeza.

– Um beijo – murmurou. – Só um.

Ela entreabriu os lábios e pareceu tão es-
pantada e inocente que Blake acreditou, por 
um instante, que não era Carlotta De Leon. 
Que era só uma mulher encantadora.

Roçou a boca delicadamente na dela. Ela 
não se moveu, mas ele a ouviu arquejar e 
então a beijou com ardor.

O gosto era doce e salgado ao mesmo tempo. 
Por um segundo, ela não reagiu, mas então 
Blake sentiu a pequena mão se movendo 
pelas costas dele. 

Ela abriu mais os lábios, encorajando-o a 
aprofundar o beijo.

– Santo Deus! – arfou Blake, tendo que se 
afastar para respirar.

Sabia que precisava parar, mas não estava 
pronto para soltá-la. 

Ela se contorceu para se libertar e recuou 
vários passos.

Blake praguejou baixinho enquanto se es-
forçava para recuperar o fôlego. Quando 
ergueu os olhos para a jovem, viu que ela 
balançava a cabeça.

Não posso, disse ela, apenas com o movi-
mento dos lábios.

Blake se perguntou por que se sentia tão 
relutante em partir. Por fi m, após murmurar 
alguns xingamentos, ele atravessou o quarto 
a passos largos em direção à porta.

– Eu a verei pela manhã.

A porta bateu e Caroline fi cou encarando 
por vários minutos o espaço onde ele estive-
ra, antes de dizer:

– Ai, meu Deus!
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“Uma história encantadora que lhe proporcionará 

uma leitura agradável e bons sonhos.”

RT Book Rev iews

“Outra jornada incrivelmente divertida escrita

pela brilhante Julia Quinn.”

Write r swr i t e. com
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