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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião    sobresobresobresobre    AmorAmorAmorAmor    &&&&    EnganosEnganosEnganosEnganos:::: 
 
“Amor e Enganos” é o terceiro livro da Serie Bridgertons, quando li 
a sinopse o primeiro pensamento que me ocorreu foi, que estava na 
presença de uma nova versão da tão famosa história para crianças a 
“Cinderela”. 
Não posso deixar de concordar que a primeira parte toca bastante na 
história infantil, temos uma madrasta má, duas irmãs “postiças”, o 
ser transformada em criada, um baile e o toque das 12 badaladas e a 
procurar da sua dama misteriosa mas acaba por aqui o “tocar das 
duas histórias”, não há um pai que amava a sua filha, não há 
perda de um sapato, ok há de uma luva mas tem todo o significado 
para ser esquecida, não há uma fada madrinha mas uma 
governanta e há uma jovem mulher que se encontra sozinha na vida 
e entrega a si própria, depois de um baile. 
Benedict é como ele tanto diz, o 2º ou mais um Bridgertons, algo que 
aprendeu a viver mas que no decorrer do livro, vimos que não lhe 
agrada propriamente ser conhecido assim. Sophie é uma jovem que 
cresceu como a protegida do seu próprio pai, que a deixou ao cargo 
de uma “madrasta” que a odeia, tem uma educação primorosa mas é 
transformada numa simples criada.  
A aventura do baile de máscaras deixa a sua marca, e muda a vida 
destes dois jovens… Num terraço especial, ao som de uma pálida 
música este apaixonam-se. E o tempo passa… 
Quando por um acontecimento que poderia ser dramático voltam a 
encontrar-se a história muda. Benedict sente uma forte atracção por 
aquela criada sem saber explicar por quê, e Sophie vê renascer a 
paixão que julgava enterrada dentro do peito.  
O relacionamento deles anda entre “tapas e beijos”, entre o não devia 
de Benedict, o que é moralmente aceitável para a época e a marca 
que o seu nascimento infligiu em Sophie. 



 

 

Cada vez mais gosto da mãe Bridgertons, se nos livros anteriores 
sempre a achei uma grande mulher, integra e justa, neste livro, na 
forma como lida com o problema do filho, da forma o apoiaria em 
todas as suas decisões, como resolveu os problemas na parte final, fez 
com ficasse a admira-la ainda mais! 
Gostei bastantes dos protagonistas, compreendi muitas decisões ou 
pedidos do Benedict, eram outros tempos porém não deixei de ter 
vontade de lhe bater 1 ou outra vez. Já Sophie foi uma protagonista 
muito forte, uma protagonista que depois de tudo o que passou não 
pensava somente nela, abriria mão do seu amor, que sendo quem 
era, por ter nascido como nasceu, julgava que não merecia mais! 
Sonhava somente ser diferente do que a mãe foi e tentar ser feliz! 
 
Resumo… Estou completamente rendida à Júlia Quinn, de tal forma 
dava tudo (ou quase) para ter já o próximo livro nas mãos, mas já 
sei pela Edições ASA só está previsto para Janeiro próximo, para 
tristeza minha… Quero tanto ler o livro do Colin, que me intrigou e 
de uma menina que será mesmo quem diz ser? Veremos… 
Mais um docinho de livro, que me alegrou os dias tímidos de 
Primavera. 
 
Em 5 estrelas, dei 5… Desta vez não houve tradução que lhe tenha 
“roubado” 1 estrela. 
 
 


