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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião    sobre sobre sobre sobre ““““Peripécias do CoraçãoPeripécias do CoraçãoPeripécias do CoraçãoPeripécias do Coração””””::::    
 
“Peripécias do Coração”, é o segundo volume da série Bridgerton, 
série esta como já referi anteriormente, relata as aventuras e 
desventuras dos 8 irmãos. 
Anthony é filho varão, logo visconde  
Bridgerton. Kate Sheffield é uma jovem, irmã mais velha da 
“bomba” do ano, Edwina considerada a jovem casadoira mais 
bonita da temporada. 
Mais uma vez fui “atirada” para dentro de um livro, eu vivo, sofro, 
riu, consigo imaginar e ser “tocada” por tudo o que acontece às 
personagens. Só houve um pormenor que irei falar mais tarde e o 
qual influenciou a minha nota final! A culpa não é do livro mas…  
 
Anthony, desde muito jovem teve que assumir a responsabilidade dos 
destinos da família e quem leu o 1º livro, sabe que o seu pai faleceu 
quando ele era ainda um jovem adulto de 18 anos! Esse 
acontecimento marca bastante Anthony, que idolatrava o pai e 
percebe-se bem por quê ao ler o prólogo, levando-o a pensar que 
nunca ultrapassaria o pai nem mesmo [alerta spoiler… Alerta 
spoiler] em idade, [fim de alerta], factor este que lhe molda bastante 
a personalidade, afastando-o da procura do verdadeiro amor, 
achando sempre que seria menos doloroso para si se não amasse a 
esposa, assim não viveria apreensivo com o seu futuro. Porém o 
destino faz das suas e coloca-lhe nas mãos, melhor na frente uma 
mulher forte, que o enfrenta e ao seu sarcasmo, sendo ela também 
sarcástica e sem problema de dizer o que pensa. No meio de tudo está 
Colin que querendo ou não “tramar” o irmão, tem um papel 
fundamental no início da história. Já Kate é uma jovem sem 
qualquer pingo de inveja, escondia-se atrás do sucesso e da beleza da 
irmã, pensado que nunca iria encontra um amor que a levasse ao 



 

 

casamento, e se encontrasse, iria ser um homem simples do campo e 
não um visconde famoso e mulherengo da alta sociedade londrina, 
um dos homens mais desejados da temporada! 
Esta desconfiança perante um homem mulherengo e de “moral 
duvidosa”, o tentar conquistar a confiança de até à data futura 
cunhada, uma ou outra tempestade, que irá juntar este casal 
improvável e tão diferentes. 
Bons sorrisos dei, em algumas cenas, principalmente quando um 
determinado cão fazia das suas e quem diria que uma simples abelha 
iria alterar uma história. 
Era lindo o amor entre as 3 mulheres da família da Kate, Edwina 
amava a meia-irmã e foi a primeira a perceber o que se passava 
entre Kate e Anthony mesmo quando estes negavam a si próprios os 
sentimentos, o mesmo acontecia com a madrasta de Kate, a qual 
nunca fez diferença entre a sua filha de sangue e a filha do coração. 
Foi maravilhoso voltar a saber de Simon e Dephne, e a família 
Bridgerton continua igual a ela própria, maravilhosa. 
É verdade, a tão misteriosa colunista continua a sua saga de 
publicações de coscuvilhices da sociedade londrina, quem ela é… 
Ainda ninguém sabe! 
 
Resumo… Mais um maravilhoso livro de Júlia Quinn, mais um 
livro que recomendo a todos que gostam de ler romances, mas sem ser 
daqueles com muita água e açúcar. Um docinho para os momentos 
especiais. 
 
Em 5 estrelas dei 4 e passo a explicar porque não dei as 5… Tenho 
que apontar o “erro” à tradutora, algo que não apontei nos 2 outros 
livros já editados porque a tradutora é a mesma, quem já me conhece 
nem que seja um pouco, sabe que não “gosto” do tratamento por 
“você” entre casais protagonistas, sei que em inglês não há diferença 
entre o “tu” e o “você” mas acho deveras impessoal quando 2 pessoas 
se amam ou são intimas, tratarem-se por “você”, ainda pensei que 



 

 

fosse por ser de “época” mas esse ponto foi algo que não me 
incomodou no livro anterior ou no seguinte porém neste “saltou 
como se fossem luzes a piscar”, algo que me “chateou”. 
Sei que esse pormenor tem muito a ver com a nossa educação mas 
fica “estranho” ler dois livro em que as personagens principais de 
tratam por “tu” e outro por “você”, fazendo com que sentisse o livro 
mais “frio”. Logo não podia dar 5 estrelas. Tenho pena porque 
compreendi como a tradução de um livro, pode “mexer” com uma 
leitura! 
Porém mesmo com esse pormenor, continuo a recomendar vivamente 
o livro! 


