
SEDUÇÃO AO AMANHECER 

 

Segundo livro da série “Os Hathaways” e eu não poderia estar mais satisfeita! Se ao ler o 

primeiro volume eu já havia ficado empolgada com a capacidade da Lisa Kleypas de criar 

boas histórias, agora afirmo com toda certeza que ela é uma das melhores autoras de 

romance de época que eu “conheço” hehehe! Até que não seria nada mal encontrá-la de 

verdade!  

 

O casal protagonista da vez é formado por Winnifred Hathaway e Kev Merripen. Ele, um 

misterioso cigano leal a família Hathaway desde que o pai de Win o acolhera em casa, 

quando ainda jovem, e cuidara de seus ferimentos, salvando-lhe vida. A narrativa traz 

passagens dessa época, deixando bem claro para o leitor o impacto e a influência que 

Win, desde então, tivera sobre Kev. 

 

O primeiro livro da série já dava sinais desse possível romance, mas nunca, em nenhum 

momento, imaginei o caminho que a Lisa Kleypas percorreria para uni-los. O impasse 

inicial para o desenrolar dessa história se dava pelas condições de saúde de Win, que após 

sofrer com os males da escarlatina, levava uma vida muito limitada, sendo quase 

impossível pensá-la como alguém ativa. 

 

Depois, a teimosia de Merripen em negar seus sentimentos por ela era quase absurda. Ele 

definitivamente estava determinado a resistir ao amor que sentia por acreditar não ser 

digno e capaz de fazer Win feliz. Seu passado ainda o assombrava e, quanto a isso, o livro 

guarda uma grande reviravolta envolvendo segredos que ficaram pendentes no volume 

anterior. 

 

Para tentar fazer Kev cair em si e perceber o quão errado está em não ceder ao amor que 

tanto o afetava, a autora se vale da velha e boa concorrência. Após uma temporada na 

França para tratamento, Winnifed retorna saudável e plena na companhia do famoso Dr. 

Julian Harrow. Pronta para viver tudo o que até então não pudera, ela deixa claro sua 

predileção por Merripen, mas também não hesita em seguir em frente diante da dramática 

rejeição. 

 

Um ponto bastante cativante desse livro é que ele nos permite acompanhar em paralelo 

as histórias dos outros Hathaways não mais protagonistas ou que ainda o serão. Enfim, 

cheio de emoções e com revelações de sobra para uma obra só, eu estaria sendo injusta 

se disse apenas que “gostei” desse romance. Não, não! Eu realmente amei! 

 

:-D 

 

Lucilia Lopes. 

 


