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Queridos e respeitados pela sociedade britânica, os membros
da família Bridgerton se amam e se protegem. A série tem
oito livros, cada um protagonizado por um dos irmãos, e um
nono volume com segundos epílogos para os livros anteriores
e um conto sobre Violet, a matriarca.
O duque e eu
O irresistível duque de Hastings é um prato cheio para as
mães que só pensam em arrumar um marido para suas filhas.
Para livrar-se delas, ele finge cortejar Daphne Bridgerton,
irmã de seu melhor amigo. À medida que a farsa dos dois se
desenrola, Daphne precisa fazer o impossível para não se
apaixonar por esse conquistador inveterado.
O visconde que me amava
O solteiro mais cobiçado da temporada é Anthony Bridgerton,
um visconde rico que decidiu se casar. Ao escolher Edwina
Sheffield como a candidata ideal, precisa convencer Kate, a irmã dela, de que a merece. Logo Kate e
Anthony percebem que o desejo que nasceu entre eles pode ser muito mais do que uma simples
atração.
Um perfeito cavalheiro
Certa noite, Sophie consegue entrar às escondidas no baile de Lady Bridgerton e conhece Benedict.
Uma faísca se acende entre eles, mas os dois só se reencontram três anos depois. Ele lhe propõe que
seja sua amante, o que para Sophie é inconcebível. Agora os dois precisarão repensar as próprias
crenças para poderem viver um amor de conto de fadas.
Os segredos de Colin Bridgerton
Há anos Penelope Featherington alimenta uma paixão secreta por Colin. Quando ele volta de uma
longa viagem, vê que ela ficou linda, e começa a querer passar cada vez mais tempo a seu lado. Mas,
ao saber que ela guarda um segredo, tem que decidir se Penelope é sua maior ameaça ou a
promessa de um final feliz.
Para sir Phillip, com amor
Quando uma prima distante de Eloise Bridgerton morre, ela escreve para o viúvo para oferecer as
condolências, e os dois começam uma instigante correspondência. Após alguns meses, ele propõe
que se conheçam melhor e se casem. Em pouco tempo eles percebem que, ao vivo, não são como
imaginaram, e precisam descobrir se foram mesmo feitos um para o outro.
O conde enfeitiçado
Assim que Michael Stirling viu Francesca Bridgerton, se apaixonou por ela. Só que, em 36 horas,
Francesca se casaria. Mas quatro anos depois, ela está livre, e em um encontro inesperado começa a
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vê-lo com outros olhos. Agora o ex-devassoprotagonizado
precisa convencê-la
de que nenhum homem além dele

a

fará feliz.
Um beijo inesquecível
Num recital, Hyacinth Bridgerton conhece Gareth St. Clair, mas resiste à sedução do famoso
conquistador. Quando ele aparece com um misterioso diário da avó italiana, ela resolve traduzir o
texto e os dois começam a trocar confidências, até descobrirem que as respostas que buscam se
encontram um no outro....
A caminho do altar
Quando Gregory Bridgerton vê à sua frente a mulher de sua vida, ela está encantada por outro
homem. Para sorte de Gregory, Lucinda Abernathy se oferece para ajudá-lo a conquistá-la, mas
quem se apaixona por ele é Lucy. Será que Gregory perceberá que ela, com seu humor inteligente e
sorriso luminoso, é a mulher ideal?
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ePub / Mobi / Mp3 / Txt, Are you looking for box os bridgertons PDF?. If you are areader who likes
to download box os bridgertons Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone,
there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle,
or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get
box os bridgertons Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading box os bridgertons Pdf? You may think
better just to read box os bridgertons Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read box os bridgertons electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, box os
bridgertons Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download box os bridgertons Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books
are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download box os bridgertons Pdf from our online library.
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