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“Maravilhoso.”
Nora Roberts

A temporada de bailes e festas de 1814 acaba de começar em Lon-
dres. Como de costume, as mães ambiciosas já estão ávidas por encontrar 
um marido adequado para suas fi lhas. Ao que tudo indica, o solteiro mais 
cobiçado do ano será Anthony Bridgerton, um visconde charmoso, elegan-
te e muito rico que, contrariando as probabilidades, resolve dar um basta 
na rotina de libertino e arranjar uma noiva. 

Ele logo decide que Edwina Sheffi  eld, a debutante mais linda da estação, 
é a candidata ideal. Mas, para levá-la ao altar, primeiro terá que convencer 
Kate, a irmã mais velha da jovem, de que merece se casar com ela.

Não será uma tarefa fácil, porque Kate não acredita que ex-libertinos possam 
se transformar em bons maridos e não deixará Edwina cair nas garras dele.

Enquanto faz de tudo para afastá-lo da irmã, Kate descobre que o visconde 
devasso é também um homem honesto e gentil. Ao mesmo tempo, Anthony 
começa a sonhar com ela, apesar de achá-la a criatura mais intrometida e 
irritante que já pisou nos salões de Londres. Aos poucos, os dois percebem 
que essa centelha de desejo pode ser mais do que uma simples atração.

Considerada a Jane Austen contemporânea, Julia Quinn mantém, neste se-
gundo livro da série Os Bridgertons, o senso de humor e a capacidade de 
despertar emoções que lhe permitem construir personagens carismáticos 
e histórias inesquecíveis. 

© Netfl ix 2022. 
Uso autorizado.

Conheça o primeiro livro da série:

Julia Quinn começou a traba-
lhar em seu primeiro romance um 
mês depois de terminar a faculda-
de e nunca mais parou de escrever. 
Seus livros foram traduzidos para 37 
idiomas e ultrapassaram 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 recordes 
de audiência da plataforma.

Julia é formada pelas universidades 
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.

www.juliaquinn.com

b
r
id

g
e
r
t
o

n
    o

 v
is

c
o

n
d
e
 q

u
e
 m

e
 a

m
a
v
a

J
U

L
IA

 Q
U

IN
N

Autora best-seller do The New York Times

O LIVRO QUE INSPIROU 
A SÉRIE ORIGINAL NETFLIX

o visconde que 
me amava

Quando chegou, Kate Sheffi  eld ergueu 
os olhos para a fachada da Casa Brid-
gerton e inclinou a cabeça.

Nesse momento, Anthony perdeu ime-
diatamente o fôlego.

Apoiou o copo de vidro no amplo peitoril 
com um baque surdo. Aquilo estava fi can-
do ridículo. Ele não enganaria a si mesmo 
dizendo que a tensão em seus músculos 
não tinha nada a ver com desejo.

Droga. Ele nem sequer gostava daque-
la mulher. Ela era muito mandona, mui-
to teimosa, e tirava conclusões rápido 
demais. E não era nem bonita – ao 
menos quando comparada a algumas 
das damas que estavam em Londres 
para a temporada, principalmente a 
própria irmã.

O rosto era comprido demais, o quei-
xo, muito pontudo, e os olhos, enormes. 
Tudo nela era excessivo. Até a boca, que 
o matara  de constrangimento com seu 
fl uxo infi nito de  insultos e opiniões, era 
carnuda demais. Nas raras ocasiões em 
que ela a fechava e lhe proporcionava 
um abençoado instante de silêncio, tudo 
o que ele via eram os lábios, cheios, car-
nudos e eminentemente beijáveis.

Beijáveis?

Anthony estremeceu. A ideia de beijar 
Kate Sheffi  eld era assustadora. Na ver-
dade, o simples fato de sequer pensar 
nisso deveria ser o sufi ciente para man-
dá-lo para o manicômio.

Ainda assim...

Anthony deixou-se cair numa cadeira.

... Ainda assim, sonhara com ela.
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“Inteligente e divertido.”
Time Magazine

SIMON BASSET, o duque de Hastings, é rico, bonito e solteiro. Prato 
cheio para as jovens da alta sociedade que só pensam em arrumar 
um bom partido, ele precisa de um plano para se livrar delas, pois 
tem o fi rme propósito de nunca se casar. 

É quando entra em cena Daphne Bridgerton. Apesar de espirituosa 
e dona de uma personalidade marcante, todos os homens que se 
interessam por ela são velhos demais, pouco inteligentes ou nada 
charmosos. 

A ideia de Simon é fi ngir que a corteja. Dessa forma, ele conseguirá 
afastar as moças que o perseguem e atrair pretendentes para Daphne. 
Afi nal, para despertar o interesse de um duque, ela deve ter mais 
atrativos do que aparenta.

Mas o sorriso malicioso e os olhos cheios de desejo de Simon tornam 
cada vez mais difícil para Daphne lembrar que é tudo uma farsa, e ela 
precisa fazer o impossível para não se apaixonar.

Primeiro livro da série Os Bridgertons, O duque & eu é uma bela his-
tória sobre o poder do amor, contada com o senso de humor afi ado 
e a sensibilidade que são marcas registradas de Julia Quinn, autora 
com 10 milhões de exemplares vendidos.

Passando pelo corredor, Simon fl a grou 
um encontro de amantes. Precisava sair 
dali sem ser notado, mas ouviu algo que 
chamou sua atenção.

– Não.

Não? Será que alguma jovem tinha 
si do levada até ali contra sua vonta-
de? Ele não podia ignorar um insulto 
des sa magnitude.

Antes que pudesse emitir qualquer 
som, porém, a jovem acertou um soco 
surpreendentemente forte no queixo 
do rapaz.

Ele desabou no chão, e Simon fi cou 
parado, assistindo à garota cair de 
joelhos logo em seguida.

– Nigel, você está bem? Não era minha 
intenção ter batido tão forte.

Simon riu. A garota olhou para ci ma, 
assustada.

Até então ela estivera oculta nas som-
bras, mas agora Simon constatou que 
tinha olhos grandes e escuros, e a boca 
mais larga e exuberante que ele já vira. 
Seu rosto não era bonito segundo os 
padrões da sociedade, mas alguma 
coisa nele o deixou sem fôlego.

Julia Quinn começou a traba-
lhar em seu primeiro romance um mês 
depois de terminar a faculdade e nun-
ca mais parou de escrever. Seus livros 
já atingiram a marca de 10 milhões de 
exemplares vendidos, sendo mais de 
3,5 milhões da série Os Bridgertons, 
que teve os direitos de adaptação ad-
quiridos pela Netfl ix. Seus romances já 
foram lançados em 29 países.

Julia é formada pelas universidades 
Harvard e Radcliff e 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

“ J u l i a  Q u i n n  é  n o s sa  J a n e  Au s t e n  co n t e m p o r â n e a . ”

J i l l  Ba r n e t t ,  au to r a  d e  T u d o  p o r  u m  b e i j o

Autora best-seller do The New York Times
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O DUQUE & EU
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