


O herói que faltava

Ned a puxou para mais perto... 
mais perto... então passou o braço por 
suas costas e ela sentiu o corpo dele 
colado ao seu.

– Ned... – conseguiu sussurrar 
Charlotte.

– Shhh. Faz dias que quero fazer isto.

Seus lábios encontraram os dela. Foi 
um toque suave e gentil.

– Você já foi beijada antes? – perguntou 
ele.

Ela fez que não. Ned deu um sorriso 
muito satisfeito e muito, muito viril.

– Ótimo – disse e levou os lábios aos 
dela de novo.

Só que dessa vez o beijo foi de posse, de 
desejo e necessidade. Charlotte se deixou 
derreter contra o corpo dele, levando as 
mãos aos músculos de suas costas.

Isso, ela percebeu, era desejo. E Lydia 
era uma tola.

Lydia!

Meu Deus, o que Charlotte estava 
fazendo? Ela se desvencilhou.

– Não podemos fazer isso! – bradou, 
ofegante.

– Por que não? – perguntou Ned.

– Você é noivo da minha irmã!
 

“Um conto de duas irmãs”,  
JULIA QUINN

O
 herói que faltava

r  SOBRE AS AUTORAS

JULIA QUINN aprendeu a ler antes 
de aprender a falar, e sua família ainda 
está tentando entender se isso explica: 
a) por que ela lê tão rápido, b) por que 
fala tanto ou c) os dois. Além de escre-
ver romances, ela pratica yoga, cultiva 
abobrinhas enormes e tenta convencer 
os outros de que as tarefas domésticas 
são um risco à sua saúde. Seus livros 
foram traduzidos para 37 idiomas e ul-
trapassaram a marca de 15 milhões de 
exemplares vendidos, sendo mais de 2 
milhões no Brasil. A série Os Bridger-
tons foi adaptada pela Netflix.

LISA KLEYPAS é formada em Ciên-
cias Sociais pela tradicional Universi-
dade de Wellesley. Já escreveu mais de 
40 romances, que são best-sellers no 
mundo todo e foram traduzidos para 
28 idiomas. Ganhou prêmios RITA e 
muitas menções honrosas em publica-
ções especializadas. A Editora Arquei-
ro publicou suas séries Os Hathaways, 
As Quatro Estações do Amor, Os Ra-
venels e Os Mistérios de Bow Street. 

KINLEY MACGREGOR escreve 
também como Sherrilyn Kenyon e, 
com esse nome, é autora de vários best-
-sellers, incluindo as séries A Irmanda-
de da Espada, Irmãos MacAllister e a 
saga Dark Hunter. Mora nos arredores 
de Nashville, no Tennessee, com o ma-
rido e três filhos.
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Alguns livros são tão especiais que nos brindam com mais de um he-
rói, mas contam a história de apenas um deles. Se você já quis ver seus 
coadjuvantes preferidos estrelando sua própria aventura, esta delicio-
sa coletânea de contos escrita por três autoras da realeza do romance 
de época vai realizar os seus desejos. 
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Depois de despertar o ciúme de pretendentes indecisos na trilogia Damas 
Rebeldes, Ned Blydon reaparece em “Um conto de duas irmãs”, de Julia 
Quinn, em uma situação nada invejável: apesar de estar noivo de uma 
das irmãs Thorntons, se encontra secretamente apaixonado pela outra!  

Em “Improvável”, de Lisa Kleypas, a sensata Lydia Craven decide se 
casar por conveniência, e não por amor. Só que ainda não conhece a 
determinação do atencioso médico Jake Linley, que já tinha conquis-
tado muitos corações na série Os Mistérios de Bow Street e não vai 
medir esforços para ganhar o dela.  

Após sua aparição em Master of  Desire, Simon de Ravenswood ressurge 
em “Sonho de um cavaleiro de verão”, de Kinley MacGregor, para 
responder às cartas de lady Kenna em nome de um poderoso conde. 
Faz isso apenas por educação, mas a dama acaba se apaixonando e 
precisa escolher entre ele, seu melhor amigo e um voto solene feito 
há muito tempo.
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