


INAUGURANDO A TRILOGIA DAMAS REBELDES, Esplêndida É 
TAMBÉM O ROMANCE DE ESTREIA DE JULIA QUINN, AUTORA DA SÉRIE 

OS BRIDGERTONS, QUE FOI ADAPTADA PELA NETFLIX E SE TORNOU 
UM VERDADEIRO FENÔMENO NA PLATAFORMA. 
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Ela não entendia como aquele ho-
mem havia chegado ao quarto dela, 
muito menos por que seu corpo pare-
cia subitamente prestes a entrar em 
combustão.

– Só um beijo – pediu Alex, a voz rou-
ca de desejo. – Se disser que não depois 
disso, eu prometo parar. Prometo.

Emma não disse nada, apenas fechou 
os olhos. O toque delicado em seus 
lábios acabou sendo a perdição da jo-
vem. Ela passou os braços ao redor do 
pescoço de Alex e pressionou a boca 
instintivamente contra a dele. 

– Quem teria imaginado que uma 
coisinha pequenina como você seria 
tão ardente? – murmurou ele.

– O que está fazendo comigo? – per-
guntou ela em um sussurro.

– Você está se sentindo assim… porque 
me quer tanto quanto eu quero você.

– Isso não é verdade – retrucou 
Emma, trêmula, mas soube que esta-
va mentindo no instante que as pala-
vras saíram de sua boca.

J U L I A  Q U I N N  começou a 
trabalhar em seu primeiro roman-
ce um mês depois de terminar a 
faculdade e nunca mais parou de 
escrever. Seus livros foram tradu-
zidos para 37 idiomas e ultrapas-
saram a marca de 15 milhões de 
exemplares vendidos, sendo mais 
de 2 milhões no Brasil. A série 
Os Bridgertons foi adaptada pela 
Netfl ix e se tornou um sucesso 
instantâneo, quebrando os recor-
des de audiência da plataforma.

Julia é formada pelas universi-
dades Harvard e Radcliff e e foi a 
autora mais jovem a ser incluída 
na Galeria da Fama dos Escritores 
Românticos dos Estados Unidos. 
Atualmente mora com a família 
no Noroeste Pacífi co.
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Outros livros da série:

Existem duas coisas que todos sabem sobre Alexander Ridgely. 
A primeira é que ele é o duque de Ashbourne. A segunda, que 

é um solteiro convicto.

Isso até uma linda jovem se jogar na frente de uma carruagem para 
salvar a vida do sobrinho dele. Ela é tudo que Alex nunca pensou de-
sejar em uma mulher: inteligente e engraçada, cheia de princípios e 
corajosa. Mas é uma criada, inadequada para um nobre. A menos que, 
talvez, ela não seja bem o que parece...

A herdeira americana Emma Dunster pode estar cercada por ingleses, 
mas isso não signifi ca que pretenda se casar com um, ainda que tenha 
concordado em participar de uma temporada em Londres. 

Quando ela sai da casa dos primos vestida como criada, só quer um 
último gostinho de anonimato antes de ser apresentada à sociedade. 
Em vez disso, vai parar nos braços de um duque perigosamente lindo. 
Em pouco tempo, fi ca claro para Emma que o amor fl oresce quando 
menos se espera e é capaz de derreter até o mais teimoso dos corações.
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