
FELIZES PARA SEMPRE 

 

Parker Brown é a administradora da Votos, empresa que fundou em parceria com suas 

três melhores amigas. Bastante organizada, ela pensa em tudo e sempre tem a solução 

para o problema de última hora de suas noivas. Malcolm é mecânico e ex-dublê, que com 

o dinheiro de uma indenização, fruto de um acidente de trabalho que quase lhe custou a 

vida, montou seu próprio negócio. Eles formam o casal protagonista do último livro da 

série. Aparentemente, ela é a típica menina rica, exceto pelo fato de que não se acomodou 

a sua fortuna e resolveu batalhar pelas suas próprias conquistas. Aparentemente, ele é o 

típico bad boy montado em uma Harley-Davidson, exceto pelo fato de que trabalha duro 

para garantir uma boa vida para si e para sua mãe, sua única família. Malcolm já vinha 

dando sinais de seu interesse por Parker nos livros anteriores, mas até então ela tinha se 

mantido firme, nunca cedendo ao interesse reprimido. Mas Malcolm não é um cara de 

desistir fácil, e quando é desafiado por uma aposta vê nela o pretexto que ele queria pra 

encontrar mais uma vez a “Pernas”, como ele costuma chamá-la. Não se acovardando 

diante do medo de não saber o que existe por trás do bad boy, Parks topa não só um 

encontro com Mal, mas várias outras coisas com ele. Numa relação meio indefinida, eles 

seguem cada vez mais envolvidos e Parks cada vez mais confusa e Mal cada vez mais 

sombrio. É o que o mocinho dessa história guarda muitas coisas para si e não está muito 

disposto a enfrentar seus monstros interiores. É que a mocinha dessa história decide dar 

um ultimato ao seu nada bad boy, desejando poder ver realizado algum dia o seu próprio 

conto de fadas, ou com Mal ou sem ele. Em um jogo de passa ou repassa Parker vai 

conseguindo adentrar o coração de Malcolm, trazendo luz e leveza para sua vida. Aí fica 

difícil de resistir! E num jeito todo Malcolm de ser ele se entrega a sua “Pernas” e decide 

que a vida vale muito mais a pena se a gente vive um amor que supera, que acalma, que 

equilibra. Depois da Mackensie e do Carter (o livro finaliza com o lindo casamento dos 

dois), esse é o meu casal preferido da série! De longe o romance mais improvável e 

cativante. 

 


