TENTAÇÃO AO PÔR DO SOL
Quando eu pensava que a série “Os Hathaways” não poderia ficar melhor, vem esse
terceiro livro e pronto! Fico desesperada ao terminar de lê-lo, já querendo devorar o
quarto volume e assim foi feito! Hehehe! Dia desses estava no maior dilema de qual seria
o meu livro predileto até então. Continuo sem resposta…
O casal protagonista é formado por Poppy Hathaway e Harry Rutledge. Ela, acreditando
estar apaixonada, nutre a esperança de formalizar um noivado com o correto e sensato
Michael Bayning, com quem troca cartas românticas há algum tempo. É justamente por
meio de uma dessas cartas que ela vem a conhecer Harry, o misterioso e solitário dono
do hotel mais famoso de Londres, e cujo caráter é bastante duvidoso.
Nada é capaz de intimidar Rutledge, nem mesmo o dito futuro compromisso de Poppy.
Desde que a viu, ele decidira que ela seria sua e ninguém poderia mudar isso. Usando de
artimanhas, consegue acabar com o pretenso noivado, comprometendo a honra de Poppy
para que não houvesse escusas ao matrimônio entre eles. Enganada, vendo-se encurralada
diante de tantas expectativas e tradições sociais, Poppy decide encarar o desafio de uma
vida ao lado de Harry.
A convivência entre eles se desdobra em meio a resistência de ambas as partes em
verdadeiramente se entregar. Primeiro, porque Poppy não tem a menor pretensão de lidar
de modo profundo com seu marido. Segundo, porque Harry desconhece qualquer tipo de
afeto. No entanto, aos poucos, o dia a dia vai abrandando a resistência do casal e assim
começa todo o encantamento da história!
Poppy se dispõe a entender o coração de seu intocável esposo e, dando-lhe um ultimato,
insiste em virá-lo ao avesso se preciso for para alcançar a felicidade que juntos merecem
ter. Sincera, madura e dona de uma força invejável, ela é definitivamente uma grande
personagem, sensível o bastante para perceber que Harry tem muito amor dentro de si
para dar, apenas ainda não aprendeu a forma correta de demonstrar.
Como é frequente nos livros da Lisa Kleypas, e o que eu sempre faço questão de ressaltar,
é que nada fica para trás nas suas histórias. Mais uma vez, os personagens dos livros
anteriores acompanham o leitor, como um brinde em que se descobre o depois do
“depois”. Eu definiria como “surpreendente” o desenrolar dessa trama. E se você curte
romance de época, com certeza não pode deixar de ler esse livro!
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