
 

 

1º Livro da Saga Bridgertons 
 
Opinião sobre “Paixões e Caprichos”: 
 
Como é mais que óbvio e sendo este o primeiro livro da Série 
Bridgertons, foi com ele que me estreei na autora Julia Quinn, já lá 
vão os tempos que não gostava de livros de época, quer dizer, ainda 
faço uma selecção mas Julia Quinn está dentro dos parâmetros das 
minhas histórias de época. 
Começo por dizer que gostei, gostei muito. 
O livro conta-nos a tão habitual história de amor, entre duas pessoas 
que não queriam ter nada a ver uma com a outra mas com as 
vicissitudes que a autora cria, acabam por se juntar! 
Simon é um homem que cresceu com um estigma e “renegado” pelo 
pai, simplesmente porque nasceu num tempo de incompreensões, 
levando-o a fazer promessas que tenta não quebrar, Dephne a filha 
mais velha de uma família de 8 irmãos, era alvo dos mexericos da 
alta sociedade e particularmente de uma colunista misteriosa que 
ninguém sabe quem é mas que aparentemente sabe tudo o que se 
passa na sociedade londrina! São este dois jovens que em conluio 
simulam um noivado, que começa como uma “brincadeira” mas que 
rapidamente os coloca em confusões, principalmente quando o irmão 
mais velho de Dephne os… Querem saber, oh, ler o livro por favor… 
 
Julia Quinn, é uma autora que me transporta para dentro dos seus 
livros, isso aconteceu nos 3 que já li, neste ri com a Dephne quando 
sai ao “soco”, fiquei triste quando li o que Simon passou e o que isso 
o fez sofrer, tanto em criança como em adulto, quando em luta com 
ele próprio e com os seus fantasmas abriu mão de ser feliz. 
Quanto à escrita da autora, é fluída, agradável e envolvente. 
 
Já me esquecia, adorei a família Bridgertons, da mãe que mantém 
todos os filhos sobre a sua alçada o que não é habitual naquela 



 

 

época, pois quem mandava era o filho varão e detentor do título, 
porém quem leu o livro deve recordar-se de uma das últimas cenas 
em que a mãe coloca os 3 filhos a marchar à sua frente, depois Colin 
sentir um belo puxão de orelhas, até à irmã mais nova, que quando 
o irmão mais novo a irritava, não tinha problemas em lhe bater ou 
mesmo de o atacar com comida! 
 
Resumindo… Recomendo a autora, os livros são um docinho para 
desfrutar, seja num dia frio de Inverno ou num dia de calor passado 
na praia. 
 
Em 5 estrelas dei 5. 


