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BIOGRAFIA

BIO COMPLETA:

AUTORA DE ROMANCES BEST-SELLERS DO JORNAL USA TODAY, CRISTIANE

Serruya – ou apenas Cris – é brasileira e vive no Rio de Janeiro, com seu
marido, duas filhas e Loki, seu Sheltie.

Cris é formada em Direito, com Mestrado em Direito Empresarial, na
PUC/RJ, onde também cursou Belas Artes. Cursou pintura e desenho na
Faculdade Lorenzo De’ Medici, em Florença, e na Scuola Lelia Burzio, em
Turim. Também estudou na Inglaterra, França e Suíça.

Apesar do ato de escrever ter sido sempre parte essencial de sua vida –
ela tem originais datados de 1984 – seu primeiro romance foi publicado
apenas em 2012.

Cris se orgulha dos prêmios que seus livros receberam, mas o mais
importante para ela foram as amizades que esses livros trouxeram.

Suas séries de romances emocionantes com heroínas poderosas e
machos-alfas que as adoram estão à venda na iTunes, PlayLivros, Kobo e
outras lojas. Na Amazon, você encontra os livros físicos, que você também
pode comprar no site da autora e em outras lojas on-line.

Conheça Cris em www.crisserruya.com.br e ganhe grátis um ebook e
um audiolivro exclusivos e inéditos.
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BIO PEQUENA:

Autora best-selling do jornal USA Today, Cristiane Serruya vive no Rio
de Janeiro com seu marido, duas filhas e Loki, seu Sheltie.

Suas séries de romances emocionantes com heroínas poderosas e
machos-alfas que as adoram estão à venda na iTunes, PlayLivros, Kobo e
outras lojas. Na Amazon, você encontra os livros físicos, que você também
pode comprar no site da autora e em outras lojas on-line.

Conheça Cris em CrisSerruya.com.br e ganhe grátis um ebook exclu-
sivo e inédito.
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MÍDIA SOCIAL

WEBSITE EM PORTUGUÊS - HTTP://WWW.CRISSERRUYA.COM.BR

Email para contato - cris@cristianeserruya.com.br

Minha rede social preferida é o Instagram. - https://www.
instagram.com/cristianeserruya/

Quer ver os trailers dos livros? Dá uma passadinha aqui no meu canal do
YouTube: http://youtube.com/c/CristianeSerruya

E, claro! Tem os avatares, as roupas, casas e castelos que me serviram de
inspiração no Pinterest: https://www.pinterest.com/crisserruya/

Normalmente escrevo escutando música e sempre crio listas no Spotify
para as séries e os personagens: http://spoti.fi/3rVND9t
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Para quem gosta de audio-livros, vem descobrir o SoundCloud: https://
soundcloud.com/cristiane-serruya/

E, finalmente, tem o FaceBook… https://www.
facebook.com/cristianeserruyauthor/

Algumas hashatgs que eu sigo: #cristianeserruya #crisserruya #euleio-
crisserruya #serieemoções #seriemuitomais #osaristocratas #osdiarios
#sérietonsdeamor #sérietonsdeemoção

• • •
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LOJAS ON-LINE E LOCAIS DE VENDA

TODOS OS MEUS LIVROS, FÍSICOS E DIGITAIS, ESTÃO À VENDA EM VÁRIAS

livrarias on-line. Veja o meu perfil em cada uma dessas lojas:

GooglePlay (Play Livros): http://bit.ly/Cris-GPlay

Apple Books (iTunes): https://apple.co/2Y1GOsF

KoboBooks: http://bit.ly/Kobo-Cris

24symbols: http://bit.ly/Cris-24s

Scridb: http://bit.ly/CrisScribd

Uiclap: https://bio.uiclap.com/CristianeSerruya
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E também tem na Livraria Cultura, Bok2, Americanas, Submarino, Book-
Mate, Barnes & Noble, Dreame, Tolino, e em tantas outras mais que nem
eu sei.

E antes que vocês me escrevam e perguntem, já vou respondendo…
tem até na China (Olha aqui: http://bit.ly/ASchina) mas não, não tem livro
digital na Amazon, só físico.

Para aqueles que só lêem no Kindle, fiz a opção de comprar na PAYHIP:
https://payhip.com/CristianeSerruya

Os livros físicos também podem ser comprados autografados no site
da autora: https://crisserruya.com.br/livrosautografados

Também tem alguns livros meus no Wattapp: https://www.wattpad.com/
user/CristianeSerruya

• • •
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ELOGIOS PARA CRISTIANE SERRUYA

FOI COMO LER JANE AUSTEN OU WILLIAM SHAKESPEARE, MAS EM

inglês moderno. ~ M. Richardson

[A história de Cristiane] gradualmente desabrocha, encantando gentilmente
o leitor e tocando as cordas dos nossos corações, cativando os românticos.
Leia e você encontrará uma Nora Roberts quando ela estava no auge. ~
Jonhaboutime

Cristiane Serruya é excepcionalmente boa no que faz. ~ Dks

Danielle Steele encontra Cinquenta Tons de Cinza, exceto que a heroína
não é tão ingênua. Personagens fortes, mistério e intriga internacional
mantém o leitor cativo e com dificuldade de largar o livro. ~ Pat Harmon

Este é o tipo de livro que você nunca esquecerá. ~ Judy A. Philips
• • •
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É uma daquelas séries que mantém você grudado até o fim e, depois que
termina, você se pergunta para onde sua vida está finalmente indo! Os
amantes de livros saberiam exatamente como me sinto, suponho! :) ~
Criti…que … don’t … criti…cize (Resenhe, não critique)

Você pode esperar o inesperado. ~ Musings from an Addicted Reader
(Reflexões de uma Leitora Viciada)

Serruya é uma mestra da caracterização. A profundidade de seus persona-
gens é incrível. A intensidade das relações fará o leitor virar as páginas
ansiosamente. ~ Readers’ Favorite (Favorito dos Leitores)

Um maravilhoso cruzamento entre o drama doloroso de Nicholas
Sparks com a paixão de um típico romance bilionário. ~ Chelsea

Serruya me levou em uma montanha russa emocional, com cenas dolo-
rosas de partir o coração… uma história que flui lindamente… me fez
chorar… mas também me fez sorrir, certa que um Final Feliz ainda poderia
ser encontrado depois de tudo. ~ Di

Nora Roberts encontra 50 Tons de Cinza ~ Paula Penteado

Cristiane criou um livro com todos os elementos que eu amo: dois loucos
possessivos machos alfa, uma forte personagem feminina, drama, intensi-
dade e, mais importante, os momentos mais eróticos e sexuais, sem exage-
rar. ~ SBook Lover’s Reviews

• • •
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Esta é uma história romântica incrivelmente linda e emocionalmente
sexy escrita por uma autora maravilhosa ~ Charles Smith

Emocionalmente carregado, poderosamente evocativo, vai fazer você virar
as páginas rapidamente até o fim. Cristiane Serruya irá arrancar as
lágrimas de você, mas deixará você se sentindo elevado e esperançoso.
Uma leitura obrigatória para os amantes de romance! ~ Margie
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TONS DE EMOÇÃO
ONDE TUDO COMEÇOU…

CONHEÇA SOPHIA, ETHAN E ALISTAIR.

UM ROMANCE BILIONÁRIO COM UM TRIÂNGULO AMOROSO EMOCIONANTE, A

duplamente premiada série Tons de Emoção da autora bestselling do
jornal USA TODAY Cristiane Serruya tem uma trama complexa de amor e
suspense que fará o leitor virar as páginas sem parar.

Sexy, sedutor e um toque de BDSM, irá encantar os fãs de Cinquenta
Tons de Cinza e autoras Sylvia Day e Helen Hardt. Comece a ler a Série
Emoções agora com Destinos Entrelaçados.

Trailer no Youtube: https://youtu.be/pJydDZU5-5k
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DESTINOS ENTRELAÇADOS

Apesar de seu passado traumático, Ethan fez de si mesmo um homem de
sucesso. Seu presente é um vazio sem fim, mas tudo o que o público sabe é
que ele é um poderoso empresário do aço. Uma tempestade de neve muda
seu futuro: Sophia está presa no Aeroporto de Heathrow e ele lhe dá uma
carona no seu G650. Ela é tudo que ele sempre quis: fogosa, apaixonante e
uma linda mulher.

Ela lhe dá o que ele nunca teve:
amor. E ele decide que ela será dele.

Há um ano, na sepultura da filha,
Alistair prometeu que nunca mais se
curvaria a uma mulher. Desde então,
seus dias são preenchidos por contratos
milionários, e suas noites por sexo. Uma
nova mulher a cada noite – às vezes,
duas – para alimentar a sua necessidade
por controle e castigo. Mas quando ele
conhece Sophia, em um encontro de negócios, ela o confronta e lhe dá uma
rasteira – e o deixa com um tesão do c*ralho.
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Ela é deslumbrante, sexy, e tem um temperamento forte. Um que ele
jura que irá dobrar.

Sophia tinha tudo que sempre quis: uma carreira de sucesso, um casa-
mento perfeito e uma bebê linda. Até que monstros mataram seu marido.
Para proteger a filha, ela foge para Londres e passa a viver dividida entre o
amor por um homem que está morto e o desejo de seguir em frente. Até
que ela cede à insistência de Ethan em namorá-la. Mas quando ela
encontra Alistair e olha dentro dos vibrantes olhos verdes dele, o seu
mundo fica de cabeça para baixo.

Agora, ela não sabe o que fazer. Ou quem escolher.

Links de venda:
AppleBooks - https://bit.ly/DesEntre
GooglePlay - https://bit.ly/DE-Gplay
Livraria Cultura - https://bit.ly/DE-LivCult
Kobo - https://bit.ly/DE-KoboBr
24symbols - https://bit.ly/DE-24s
Scribd - https://bit.ly/DE-Scribd
Leitores Kindle - Payhip - https://bit.ly/DE-Kindle

Livros Físicos:
ISBN - 9786500138665
448 páginas
Uiclap: https://loja.uiclap.com/titulo/ua3729/
Bok2: https://www.livrariadabok2.com.br/destinos-entrelacados
Amazon: https://www.amazon.com.br/dp/650013866X
Americanas: https://www.americanas.com.br/produto/2681803502
Submarino: https://www.submarino.com.br/produto/2681803502
Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-

1748716828-livros-destinos-entrelacados-_JM
Shoptime: https://www.shoptime.com.br/produto/2681803502
Estante Virtual: https://www.estantevirtual.com.br/busca?q=

Destinos%20Entrela%C3%A7ados%20Cristiane%20Serruya
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OBSESSÃO PERIGOSA

O desejo de Ethan por Sophia o consome. Ele sabe que foi o seu ciúme
doentio que a afastou, mas ele fará qualquer coisa para tê-la de volta. Até
mesmo lidar com a escória do submundo.

Alistair está fascinado com Sophia.
Agora que eles finalmente estão juntos,
ele vai testar os limites dela, introdu-
zindo-a ao seu lado mais sombrio. Mas
ele precisará ser cuidadoso para não
assustá-la... porque ela é boa demais
para perder.

Ao mesmo tempo que Sophia está
excitada com a sensualidade não
convencional de Alistair, ela está com
medo. E se ele descobrir sobre o terrível erro que ela cometeu no passado e
rejeitá-la? Porque, sinceramente, quem não rejeitaria?

Livros Físicos:
ISBN - 9786500138658
440 páginas
Uiclap: https://loja.uiclap.com/titulo/ua3729/
Bok2: https://www.livrariadabok2.com.br/obsessao-perigosa
Amazon: https://www.amazon.com.br/dp/6500138651
Americanas: https://www.americanas.com.br/produto/2681803756
Submarino: https://www.submarino.com.br/produto/2681803756
Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-

1748716826-livros-obsesso-perigosa-_JM
Shoptime: https://www.shoptime.com.br/produto/2681803756
Estante Virtual: https://www.estantevirtual.com.br/busca?q=Obsess%

C3%A3o%20Perigosa%20Cristiane%20Serruya
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PAIXÃO INDOMÁVEL

Ethan tenta preencher o buraco que ela deixou em seu coração elaborando
um plano para ficar perto dela, ao menos profissionalmente. E com Alistair
fora da jogada, ele está pronto para voltar à vida dela.

Logo quando Sophia deu à Alistair
uma razão para viver de novo, ele fez o
que não devia e a afastou dele. Mas ele
sabe o que fez de errado e isso ainda lhe
dá uma chance de lutar por ela. Se
ele puder se modificar…

Sophia não está pronta para um
novo relacionamento — nem com Alis-
tair, nem com Ethan. Ela tem problemas
maiores para lidar no momento: a parte
que ela desempenhou em um jogo mortal de vingança… 

Livros Físicos:
ISBN - 9786500138771
440 páginas
Uiclap: https://loja.uiclap.com/titulo/ua3731/
Bok2: https://www.livrariadabok2.com.br/paixao-indomavel
Amazon: https://www.amazon.com.br/dp/6500138775
Americanas: https://www.americanas.com.br/produto/2681803983
Submarino: https://www.submarino.com.br/produto/2681803983
Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1748712662-
livros-paixo-indomavel-_JM
Shoptime: https://www.shoptime.com.br/produto/2681803983
Estante Virtual: https://www.estantevirtual.com.br/busca?q=Paix%C3%
A3o%20Indom%C3%A1vel%20Cristiane%20Serruya
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CHAMA IRRESISTÍVEL

O plano de Ethan para ter Sophia em seus braços novamente está tempora-
riamente suspenso já que ela se casou com Alistair, mas isso não é o fim.
Ele não vai parar até conquistá-la de volta…

Quando Alistair pensou que tudo
estava indo perfeitamente bem com
Sophia, problemas surgem no horizonte
novamente. Mensagens anônimas
ameaçam arruinar o que Sophia e ele
trabalharam tão duro para conseguir. E
por mais que ele queira ignorá-las, não
pode. Porque seus inimigos estão de
volta… e eles podem machucar o
grande amor da vida dele.

Sophia tem um novo caminho pela frente: sua filha finalmente está se-
gura com ela, o casamento com Alistair vai de vento em popa, e, profissio-
nalmente, ela é um sucesso. A vida não poderia ficar melhor… isto é,
poderia se os fantasmas dela não tivessem acordado.

Livros Físicos:
ISBN - 9786500138696
460 páginas
Uiclap: https://loja.uiclap.com/titulo/ua3732/
Bok2: https://www.livrariadabok2.com.br/chama-irresistivel
Amazon: https://www.amazon.com.br/dp/6500138694
Americanas: https://www.americanas.com.br/produto/2681803764
Submarino: https://www.submarino.com.br/produto/2681803764
Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1748716822-
livros-chama-irresistivel-_JM
Shoptime: https://www.shoptime.com.br/produto/2681803764
Estante Virtual: https://www.estantevirtual.com.br/busca?q=Chama%
20Irresist%C3%ADvel%20Cristiane%20Serruya
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TONS DE AMOR
SPIN-OFF DA SÉRIE EMOÇÕES

AMOR SOMBRIO - EVA MAY & BLUE

AMOR IMPREVISÍVEL - TAVISH UILLEAM & LAETITIA

AMOR FERIDO - RICHARD & GIULIANNA

AMOR ARRISCADO - HUGH & ANNELIESE.

AMOR SOMBRIO

O FUTURO DELA PARECE BRILHANTE... MAS EXISTEM SOMBRAS

espreitando na esquina.
Eva tem dezoito anos e está com

problemas. Ela está grávida do homem
que ela adora – um homem que seu pai
a proibiu de ver.

O amor da sua vida a pediu em casa-
mento e seu pai disse não. Se ela fugir
com ele, ela perde o direito a sua
herança. Se ela ficar em casa, ela
perderá o bebê, seu amante, e a vida
com a qual sempre sonhou. 
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Eva deve fazer sua escolha: continuar a ser a boa menina que a sua
família exige que ela seja ou trilhar seu próprio caminho.

O que vai acontecer no final, Eva nunca poderia adivinhar. 
Deixe-se ficar intrigado—e inconsolável—com esse conto de um amor

proibido com um desfecho dramático e chocante que o fará pular de
cabeça na sequência premiada, Amor Imprevisível.

Aviso: Como o título indica esse é um prelúdio sombrio do romance
premiado KindleScout, Amor Imprevisível.

Links de Venda:
GooglePlay: https://bit.ly/GP-ASom
AppleBooks: https://apple.co/36a4FsN
Kobo: https://bit.ly/AS-Kobo
24symbols: http://bit.ly/Atom-24sym

Livros Físicos:
ISBN – 9786500138733
96 páginas
Uiclap: https://loja.uiclap.com/titulo/ua3679/
Bok2: https://www.livrariadabok2.com.br/amor-sombrio
Amazon: https://www.amazon.com.br/dp/6500138732
Americanas: https://www.americanas.com.br/produto/2681803650
Submarino: https://www.submarino.com.br/produto/2681803650
Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-

1748712647-livros-amor-sombrio-_JM
Shoptime: https://www.shoptime.com.br/produto/2681803650
Estante Virtual: https://www.estantevirtual.com.br/busca?q=%

20Amor%20Sombrio%20Cristiane%20Serruya
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AMOR IMPREVISÍVEL

Ele precisa dela para salvá-lo de seus pesadelos. Ela precisa
dele para escapar de seu passado. Juntos, eles podem salvar um ao
outro… Ou morrer tentando.

Tavish MacCraig, prisioneiro de
guerra no Afeganistão, voltou à Londres
para trabalhar na famosa galeria de arte
da família. Atormentado por memórias,
seus dias são sombrios, suas noites,
pesadelos vívidos, e seu coração, uma
casca vazia.

Laetitia Galen fugiu do inferno…
vendendo a alma ao diabo. A oferta de
um contrato exclusivo com a galeria –
sem falar na poderosa atração que explode entre ela e Tavish – é tudo que
sempre sonhou.

Mas o passado acorda... e um homem planeja fazer Laetitia pagar caro
pelo que fez. O preço? A vida dela – e a de Tavish, se ele ficar no caminho.

Tavish e Laetitia vão descobrir que o mais arriscado na vida é se
apaixonar!

Romance vencedor do KindleScout, da Amazon US, com o título
Love Painted in Red.

Trailer no YouTube: https://youtu.be/A5R1rCNBL3I

Links de Venda:
GooglePlay: http://bit.ly/GP-AI
AppleBooks: https://apple.co/2GgDXUM
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Kobo: https://bit.ly/AI-Kobo
24symbols: http://bit.ly/AImp-24sym

Livros Físicos:
ISBN – 9786500171914
466 páginas
Uiclap: https://loja.uiclap.com/titulo/ua4858/
Amazon: https://www.amazon.com.br/dp/6500171918
Bok2: https://www.livrariadabok2.com.br/amor-imprevisivel
Americanas: https://www.americanas.com.br/produto/3019197595
Submarino: https://www.submarino.com.br/produto/3019197595
Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-

1821370958-livros-amor-imprevisivel-_JM
Shoptime: https://www.shoptime.com.br/produto/3019197595
Estante Virtual: https://www.estantevirtual.com.br/busca?

utf8=✓&q=%20Amor%20Imprevisível%20Cristiane%20Serruya&agrupar=0

AMOR FERIDO

Romance bestseller do USA Today

Alguns segredos deveriam ficar enterrados para sempre...
Quando Giulianna Foreman é contratada para fazer o buffet de sobre-

mesas de um casamento chiquérrimo na mansão de seu ex-noivo, a última
coisa que ela quer é vê-lo. Afinal, ele rompeu o noivado e partiu o coração
dela – por e-mail. Mas ela é dedicada ao seu trabalho e está determinada a
fazê-lo bem, e a evitar Richard a qualquer custo.
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No entanto, o destino é um fdp
sacana.

O Tenente-Coronel da Força Aérea
Real Britânica, Lorde Richard Smith,
tinha tanta certeza de que nunca mais
veria sua ex-noiva que não se preocupou
com as mentiras que contava. Agora, ele
fará de tudo para manter suas mentiras
em segredo, até mesmo machucá-la
novamente. Porque ela merece muito mais do que ele pode dar.

E nem mesmo a verdade pode ser bastante para curar um amor
ferido.

Amor Ferido, best-seller do jornal USA Today, é um romance indepen-
dente da série Emoções e pode ser lido separadamente. Uma segunda
chance para o amor, essa história comovente encantará os fãs de da série
Os Sullivans e das autoras Bella Andre, Melody Anne e Melissa Foster.

Trailer no YouTube: https://youtu.be/dnWoYqiEnbs

Links de Venda:
GooglePlay: http://bit.ly/AF-GP
AppleBooks: https://apple.co/36WnkYV
Kobo: http://bit.ly/AF-Kobo
24symbols: http://bit.ly/AFer-24sym

Livros Físicos:
ISBN – 978-65-00-22226-5
150 páginas
Uiclap: https://loja.uiclap.com/titulo/ua7039/
Amazon:
Bok2:
Americanas:
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Submarino:
Mercado Livre:
Shoptime:
Estante Virtual:

AMOR ARRISCADO

Ele prometeu proteger a vida dela a todo custo. Mesmo que ela seja sua
ruína.

O Tenente-Coronel da RAF, Lorde
Hugh Smith dedicou sua vida a salvar
outras pessoas, mas um grave erro de
sua parte causou a morte dos pais de
Anneliese MacDonald. Quando ele é
convocado para protegê-la de uma
possível ameaça, Hugh não pensa duas
vezes em obedecer, mesmo em face do
perigo. Porque ele sabe que não há
como se salvar.

Anneliese MacDonald ficou arrasada com a perda de seus pais para um
ataque do Talibã, em uma época em que seu único problema era descobrir
como seduzir Hugh Smith. Quando pequenos lembretes daquele pesadelo
chegam em sua casa, ela aceita de bom grado Hugh – por quem ela ainda
tem uma queda – como seu guardião temporário.

Com o perigo à espreita em cada esquina, Hugh sacrificará tudo
para garantir a segurança de Anneliese, mas o maior perigo de todos
pode ser para o próprio coração dele.

Amor Arriscado é um romance independente da Série Emoções e pode
ser lido fora de ordem. Você vai amar este suspense romântico bilionário.

Lançamento em 15 de julho de 2021.

Trailer no YouTube: https://youtu.be/K3Sth-HvH4k
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Links de Venda:
ISBN epub – 978-659948399-8
GooglePlay: https://bit.ly/AArr-GP
AppleBooks: https://apple.co/36mpH6G
Kobo: https://bit.ly/AArr-Kobo

Livros Físicos:
ISBN - 978-65-9948394-3
332 páginas
Uiclap: https://loja.uiclap.com/titulo/ua9478/
Amazon: https://www.amazon.com.br/dp/6500171918
Bok2: https://www.livrariadabok2.com.br/amor-imprevisivel
Americanas: https://www.americanas.com.br/produto/3019197595
Submarino: https://www.submarino.com.br/produto/3019197595
Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-

1821370958-livros-amor-imprevisivel-_JM
Shoptime: https://www.shoptime.com.br/produto/3019197595
Estante Virtual: https://www.estantevirtual.com.br/busca?

utf8=✓&q=%20Amor%20Imprevisível%20Cristiane%20Serruya&agrupar=0

• • •
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TONS DE PAIXÃO
SPIN-OFF DA SÉRIE EMOÇÕES

BARBARA JAMESON & SEBASTIAN CAMERON

HTTPS://WWW.CRISSERRUYA.COM.BR/PAIXAO1

INVERNO QUENTE

O Natal nunca mais será o mesmo!
Tudo que Sebastian Cameron quer é

colocar as mãos na casa que ele esperou
metade de sua vida para herdar. Mas ele
não poderia imaginar que enfrentaria
um problema irritante chamado Barbara,
que insiste em realizar uma festa de
Natal na sua casa.

Bem, isso significa guerra.
Para Barbara Jameson, organizar o festival anual de Natal para o

Refúgio para Crianças Ethan Ashford é uma forma de redenção. Quando
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um advogado infernal e avarento ameaça cancelar o evento, ela prepara um
plano maluco.

Mas com tantos arranjos de natal sobre suas cabeças, os dois
inimigos podem estar fadados a ter um destino muito diferente do que
uma batalha.

Um romance encantador e atemporal da série bestseller EMOÇÕES
que o fará acreditar no poder redentor do amor.

Publicação prevista para Dezembro de 2021.
Trailer no YouTube:

Links de Venda:
GooglePlay - https://bit.ly/IQ-GP
AppleBooks - https://apple.co/3oXMChg
Kobo - https://bit.ly/IQ-Kobo

ISBN – 978-659948396-7
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MUITO MAIS

MUITO MAIS QUE DESEJO - HANNAH & MARKUS

MUITO MAIS QUE PAIXÃO - AVA & ALEXANDER

MUITO MAIS QUE SEDUÇÃO - ULLYANNA & THADDEUS

MUITO MAIS QUE AMOR - NATYALIA & BENEDICT

MUITO MAIS QUE DESEJO

Ele precisa de uma mulher para se passar pela esposa perfeita – tudo
incluído, menos emoções. Ela precisa pagar uma dívida antes que acabe
com as pernas quebradas – ou pior.

Todo mundo conhece a vida
selvagem amorosa do bilionário Markus
Blackthorn – está em todos os jornais.
Foi por isso que ele perdeu a custódia de
Victória, sua filha de quatro anos. Mas
ele tem um plano para recuperá-la – se
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ao menos ele puder encontrar a esposa
perfeita para contratar.

Ninguém sabe que Hannah Kristensen está se afogando em dívidas –
exceto um perigoso agiota. Perder o seu emprego é apenas a última catás-
trofe de sua vida. A louca oferta de Markus Blackthorn pode ser exata-
mente o que ela precisa para se salvar – se ela puder evitar se apaixonar
pelo último homem a quem ela deveria amar.

MUITO MAIS QUE DESEJO é um romance adulto contemporâneo
sexy e sedutor que mistura amor, paixão, intriga política e ação, que fará
com que você se sente na beira da sua poltrona. Você vai amar este
suspense romântico bilionário.

Trailer no Youtube: https://youtu.be/hdq2wBTPooY

Links de Venda:
iTunes: https://apple.co/2OF4XRn
Kobo: http://bit.ly/KoboMMqD
Nook: http://bit.ly/BNMMqD
GooglePlay: http://bit.ly/GPMMqD
Cultura: https://bit.ly/LC-MMqD
24symbols: https://bit.ly/24s-MMqD
Scribd: https://bit.ly/S-MMqD

Livros Físicos:
ISBN – 9786500138641
324 páginas
Uiclap: https://loja.uiclap.com/titulo/ua3620/
Bok2: https://www.livrariadabok2.com.br/135946
Amazon: https://www.amazon.com.br/dp/6500138643
Americanas: https://www.americanas.com.br/produto/185413581/

muito-mais-que-desejo
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Submarino: https://www.submarino.com.br/produto/185413581/
muito-mais-que-desejo

Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-
1428913506-livros-muito-mais-que-desejo-_JM

Shoptime: https://www.shoptime.com.br/produto/185413581
Estante Virtual: https://www.estantevirtual.com.br/busca?utf8=%E2%

9C%93&q=Muito%20Mais%20que%20Desejo%20Cristiane%
20Serruya&agrupar=0

MUITO MAIS QUE PAIXÃO

Um pai desesperado para salvar sua filha. Uma médica lutando por uma
cura. E dois corações partidos que só podem ser curados juntos.

Ava Larsen está muito ocupada
terminando sua residência em oncologia
neuro-pediátrica para encontrar o
amor… E ela sabe como é ter um
coração partido. Ela está certa que beijar
o lindo desconhecido na noite anterior
não foi nada além de um erro perigoso,
mas prazeroso – um que ela não
repetirá.

O bilionário viúvo Aleksander Maximilian é um dos homens vivos
mais poderosos, mas ele é incapaz de salvar sua filha Olivia do câncer. Os
médicos lhe garantiram que seria melhor ela aproveitar seus últimos dias
em casa. Para realizar a vontade de Olivia de passar o seu último Natal em
Lake Tahoe, ele contrata a melhor equipe de atendimento domiciliar do
ramo.

Acontece que a chefe da equipe é uma mulher de tirar o fôlego, com
quem ele compartilhou um beijo inesperado, que o deixou em chamas.
Mas este é o pior momento para Aleksander finalmente ter sentimentos
passionais por alguém, sem mencionar que é estritamente proibido para
Ava se envolver com o pai de sua paciente.
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A tragédia os uniu. Um milagre pode separá-los.

Trailer youtube: https://youtu.be/nmNyCckKMzk

Links de Venda:
AppleBooks: https://apple.co/33dQxuF
Kobo: http://bit.ly/KobobrMMqP
http://bit.ly/KoboMMqP
GooglePlay: http://bit.ly/GPMMqP
24symbols: https://bit.ly/24s-MMqP
Para leitores Kindle: https://crisserruya.com.br/paixao

Livros Físicos:
ISBN – 9786500138719
416 páginas
Uiclap: https://loja.uiclap.com/titulo/ua3621/
Bok2: https://www.livrariadabok2.com.br/produto/muito-mais-que-

paixao.html
Amazon: https://www.amazon.com.br/dp/6500138716
Americanas: http://bit.ly/Amer-Paixao
Submarino: http://bit.ly/Subm-Paixao
Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-

1428906645-livros-muito-mais-que-paixo-_JM
Shoptime: https://www.shoptime.com.br/produto/1259041602
Estante Virtual: https://www.estantevirtual.com.br/busca?q=Muito%

20Mais%20que%20Paix%C3%A3o%20Cristiane%20Serruya&agrupar=0

MUITO MAIS QUE SEDUÇÃO
Ainda sem capa em português.
Publicação prevista para 2022.
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MUITO MAIS QUE AMOR
Ainda sem capa em português.
Publicação prevista para 2022.
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OS ARISTOCRATAS

ARISTOCRATA SEDUTOR - THEODOROS & CATARINA

ARISTOCRATA PROIBIDA - IVAN & VERUSHKA

ARISTOCRATA PODEROSO - KONSTANTINE & ANNIKA

ARISTOCRATA ATREVIDA - SVETLANA & VASILY

ARISTOCRATA TACITURNO - DMITRI & SCARLET

EM BREVE, OUTROS CASAIS.

https://crisserruya.com.br/osaristocratas

ARISTOCRATA SEDUTOR

O desejo dele é uma ordem.
Viúvo há um ano, Theodoros é rei de um pequeno país no leste euro-

peu. Enquanto sua mãe está obcecada em encontrar outra esposa para
continuar a linhagem real, ele está mais interessado em curtir a vida. Num
casamento, ele conhece Catarina, uma garçonete órfã que sonha em ter sua
própria joalheria.

Longe de ter uma vida de princesa,
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Catarina está mais para gata borralheira
e jamais imaginaria que, ao se entregar a
Theodoros por uma noite, iria engra-
vidar e se tornar a peça mais importante
do jogo político do reino.

Mas o casal terá mais problemas do
que a rainha-mãe querendo impedir que
a plebeia seja coroada rainha, pois um
plano de vingança em andamento colo-
cará em risco o trono e o herdeiro que Catarina carrega.

Aristocrata Sedutor é o primeiro volume da Série Os Aristocratas, um
suspense romântico, recomendado para quem gosta de romances contem-
porâneos com mistérios, machos-alfa bilionários, heroínas fortes e histó-
rias de amor!

Trailer no youtube: https://youtu.be/QnK5Fz37d4M

Links de Venda:
GooglePlay: http://bit.ly/GPlay-AS
AppleBooks: http://bit.ly/AB-AS
Kobo: http://bit.ly/Kobo-AS
24symbols: http://bit.ly/24s-AS
Scribd: http://bit.ly/Scri-AS

Livros Físicos:
ISBN – 9786500149043
396 páginas
Uiclap: https://loja.uiclap.com/titulo/ua3846/
Bok2: https://www.livrariadabok2.com.br/aristocrata-sedutor
Amazon: https://www.amazon.com.br/dp/6500149041
Americanas: https://www.americanas.com.br/produto/2673240041
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Submarino: https://www.submarino.com.br/produto/2673240041/
aristocrata-sedutor

Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-
1747455056-livros-aristocrata-sedutor-_JM

Shoptime: https://www.shoptime.com.br/produto/2673240041
Estante Virtual: https://www.estantevirtual.com.br/busca?q=

Aristocrata%20Sedutor&agrupar=0

ARISTOCRATA PROIBIDA

Era para ser só diversão.
Depois de ter seu coração partido quando jovem, o grão-duque de Tara

Românesca, Ivan Lieven-Danesti, prometeu nunca mais se entregar ao amor.
Rico e bonito, as mulheres caem a seus pés sem que ele precise mexer um dedo.

Com o reino à beira de uma revolução, a princesa herdeira de Zahara,
Verushka Vorontsov, precisa se casar, mas antes disso ela quer um pouco
de diversão.

Uma semana na cama do grão-duque, a doce princesa descobre seu
lado sexy. Mas quando Verushka deixa Ivan sem um adeus – e de joelhos –
ele decide conquistar seu coração.

No entanto, a lei de Zahara não permite que a princesa herdeira se
case com estrangeiros e, além da fila de pretendentes, o ex-noivo de
Verushka está de volta querendo a sua mão – e o trono.

Aristocrata Proibida, o 2º romance independente na série Os Aristocratas
da autora bestselling do jornal USA TODAY Cristiane Serruya, uma
história de romance real bilionária cheia de suspense que deixará a
leitora virando as páginas sem parar!

Trailer no youtube: https://youtu.be/SKA_B_Rnp78
• • •
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Links de Venda:
GooglePlay: http://bit.ly/APr-GPlay
AppleBooks: https://apple.co/2YZ0T0S
Kobo: http://bit.ly/APr-Kobo
24symbols: http://bit.ly/APro-24s

Livros Físicos:
ISBN – 9786500199536
366 páginas
Uiclap: https://loja.uiclap.com/titulo/ua6052/
Bok2: https://www.livrariadabok2.com.br/aristocrata-proibida
Amazon: https://www.amazon.com.br/dp/6500199537
Americanas: https://www.americanas.com.br/produto/3096942106
Submarino: https://www.submarino.com.br/produto/3096942106
Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1841280282-
livros-aristocrata-proibida-_JM
Shoptime: https://www.shoptime.com.br/produto/3096942106
Estante Virtual: https://www.estantevirtual.com.br/busca?
utf8=✓&q=Aristocrata%20Proibida%20Cristiane%20Serruya&agrupar=0

ARISTOCRATA PODEROSO

Uma beleza sedutora que ele não pode ter, mas não consegue resistir…
O rei Konstantine Vorontsov fará de tudo para acabar com a revolta em

seu reino, inclusive dar o perdão real a uma terrorista.
Mas a chave para desmantelar o grupo

secreto, a muito tentadora Annika, é uma mulher
que ele pensou que poderia simplesmente usar e
esquecer…

Um rei atormentado que ela deveria odiar,
mas não pode negar…

Membro de um grupo secreto que pretendia
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libertar seu país da opressão de um rei implacável, Annika Tataryn percebe
tarde demais que as coisas não são tão simples. A sua única chance de
permanecer viva é entrar em conluio com o rei para encontrar e destruir
seu antigo grupo. Mas um mês inteiro com Konstantine está prestes a testar
seus valores – e seus limites.

Eles deveriam ser inimigos, jamais se desejarem tanto, mas nem
mesmo um rei tem autoridade sobre o amor…

À medida que se aproximam de derrotar o inimigo do reino, a tentação
aumenta. Mas além do perigo que espreita nas sombras, existe um obstá-
culo que eles não serão capazes de transpor: a noiva bilionária de Konstan-
tine chega em breve para salvar o reino da moratória, celebrar o noivado
deles e marcar o casamento.

Aristocrata Poderoso, o terceiro romance da série Os Aristocratas da
autora bestselling do USA TODAY Cristiane Serruya, é uma história de
amor, cheia de suspense que o fará virar as páginas e pedir mais.

Links de Venda:

PlayLivros: https://bit.ly/APod-GPlay
AppleBooks: https://apple.co/3BCIgR6
Kobo: https://www.kobo.com/br/en/ebook/aristocrata-poderoso
24symbols: https://bit.ly/Apod-24s
Scribd: https://bit.ly/APod-Scribd

Livros Físicos:

ISBN – 978-65-994839-3-6
314 páginas

Uiclap: https://loja.uiclap.com/titulo/ua12079/
Bok2:
Amazon:
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Americanas:
Submarino:
Mercado Livre:
Shoptime:
Estante Virtual:

ARISTOCRATA ATREVIDA

Ainda sem capa em português.
Publicação prevista para 1º semestre de 2022.

ARISTOCRATA TACITURNO

Ainda sem capa em português.
Publicação prevista para 2º semestre de 2022.
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OS DIÁRIOS

Se você é fã de romances não-convencionais, Os
Diários é perfeito para sua leitura de cabeceira,
escrito com todo carinho pela autora bestseller do
jornal USA TODAY, Cristiane Serruya.

DO DIÁRIO DA BARONESA 1 - As Escapadas Eróticas da Esposa do
Barão Beardley

NA FLOR DOS SEUS 18 ANOS, LADY

Chloé de La Fleur casou-se com o
Barão Beardley, um rico aristocrata
inglês de 40 anos, e foi tirada do turbi-
lhão das sociedades Londrina e Parisi-
ence para viver num solar esquecido
situado muito além do Condado de
Warwick.

Jovem, bonita, e voluptuosa, a Baro-
nesa descobre que no Solar Beardley flertes inocentes podem se tornar
eróticas escapadas sexuais.
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E, logo, as páginas do diário de Lady Chloe são preenchidas com as
suas aventuras – e desventuras!

Uma história erótica e engraçada de uma jovem mulher em busca do
amor.

As Escapadas Eróticas da Esposa do Barão Beardley é o primeiro
volume da Série Os Diários, uma leitura perfeita para a coleção da sua
mesa de cabeceira, escrita com todo carinho pela autora best-seller do
jornal USA Today Cristiane Serruya!

Links de Venda:
iTunes: https://apple.co/35112RY
Kobo: http://bit.ly/KoboChloe1
GooglePlay: http://bit.ly/GPChloe1
24symbols: http://bit.ly/Bar1-24s

Livros Físicos:
ISBN - 9786500138627
130 páginas
Bok2: https://www.livrariadabok2.com.br/do-diario-da-baronesa-1
Amazon: https://www.amazon.com.br/dp/6500138627
Americanas: https://www.americanas.com.br/produto/2686416771
Submarino: https://www.submarino.com.br/produto/2686416771
Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-

1749080992-livros-do-diario-da-baronesa-1-_JM
Shoptime: https://www.shoptime.com.br/produto/2686416771
Estante Virtual: https://www.estantevirtual.com.br/busca?q=Do%

20Di%C3%A1rio%20da%20Baronesa%201%20Cristiane%
20Serruya&agrupar=0
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DO DIÁRIO DA BARONESA 2 - As Aventuras – e Desventuras – de
Lady Chloé

Lady Chloé descobriu que, no Solar
Beardley, flertes inocentes podem se
transformar em escapadas sexuais
eróticas.

Mas ela ainda precisa descobrir por
que seu marido precisa de um herdeiro
tão desesperadamente. E, é claro, ela
quer mais do que um encontro com seu
amante, o jardineiro. Ela quer amor!

Mas Chloé não tem ideia que sua busca lhe trará grandes aventuras – e
desventuras.

Sequência d’As Escapadas Eróticas da Esposa do Barão Beardley, o
segundo volume da coleção secreta de diários de uma jovem mulher, As
Aventuras – e Desventuras – de Lady Chloé, traz uma mulher mais
madura, já não tão inocente, em busca de respostas ao tópico mais questio-
nado do mundo: os prazeres do sexo e os mistérios do amor!

Links de Venda:
GooglePlay: http://bit.ly/GPChloé2
AppleBook: https://apple.co/39dGf0I
Kobo: http://bit.ly/KBChloe2
24symbols: http://bit.ly/Bar2-24s

Livros Físicos:
ISBN – 978-650013872-6
146 páginas
Bok2: https://www.livrariadabok2.com.br/178047
Amazon: https://www.amazon.com.br/dp/6500138759
Americanas: https://www.americanas.com.br/produto/2680552393
Submarino: https://www.submarino.com.br/produto/2680552393
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Magazine Luíza: https://www.magazineluiza.com.br/do-diario-da-
baronesa-2-between-the-pages/p/ggf1e1fc3c/li/lrom/

Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-
1748530332-livros-do-diario-da-baronesa-2-_JM

Shoptime: https://www.shoptime.com.br/produto/2680552393
Estante Virtual: https://www.estantevirtual.com.br/busca?utf8=%E2%

9C%93&q=Do%20Di%C3%A1rio%20da%20Baronesa%202%
20Cristiane%20Serruya

DO DIÁRIO DA BARONESA 3 - OS FinaiS FelizeS

Fui para a Itália buscar meu amor, nunca imaginei que encontraria
três...

Viajei para encontrar Salvatore Di
Luca, meu amor há muito tempo
perdido, e para fugir do meu marido
abusivo. Mas, no momento em que
ponho os pés na Sicília, minha vida dá
uma reviravolta inesperada: conheço
Enzo, um homem dominante e de
coração partido, e Angelo, que acha que
está danificado por toda a vida. E final-
mente reencontro Salvatore.

Mas ainda sou casada e meu passado desaba sobre nós, ameaçando
mais do que a nossa felicidade...

A conclusão épica para os diários de Lady Chloé, que vai te deixar
sem fôlego e implorando por mais...

O OS FinaiS FelizeS pode ser lido como romance independente, mas a
leitura em ordem garante mais prazer.

Trailer no youtube - https://youtu.be/7mRafwA6J1M
• • •
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Links de Venda:
AppleBooks: https://apple.co/2rSEBRd
Kobo: http://bit.ly/Chloe3-KoboBr
GPlay: http://bit.ly/Chloe3-GPlay
24symbols: http://bit.ly/Bar3-24s

Livros Físicos:
ISBN – 978-650013875-7
370 páginas
Bok2: https://www.livrariadabok2.com.br/do-diario-da-baronesa-3
Amazon: https://www.amazon.com.br/dp/6500138759
Americanas: https://www.americanas.com.br/produto/2681803852
Submarino: https://www.submarino.com.br/produto/2681803852
Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-

1748712657-livros-do-diario-da-baronesa-3-_JM
Shoptime: https://www.shoptime.com.br/produto/2681803852
Estante Virtual: https://www.estantevirtual.com.br/busca?q=Do%

20Di%C3%A1rio%20da%20Baronesa%203%20Cristiane%20Serruya

CHLOÉ

Quando eu tinha só dezessete anos, deixei o
convento e me casei com um barão inglês rico e
muito mais velho.

A ideia de uma vida cheia de festas, amigos
e todas as coisas que me tinham sido negadas até
agora me seduziam. Mesmo assim eu estava
receosa.

Mas foram meus pais que arranjaram esse
casamento para mim… Quão errados eles pode-
riam estar?
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Meu nome é Chloé de la Fleur e os meus diários contam as minhas
aventuras – e desventuras.

Você vai adorar esta história de amor escandalosa e incrivelmente
romântica, na qual três machos italianos farão de tudo pela sua baro-
nesa… Opa, sua Principessa.

Links de Venda:
GooglePlay: https://bit.ly/Chloe-GP
AppleBooks: https://apple.co/3craNwL
Kobo: http://bit.ly/ChloéPT-Kobo
24symbols: http://bit.ly/Chloe-PT-24s

Livros físicos:
ISBN - 978-650013876-4
544 páginas
Uiclap: https://loja.uiclap.com/titulo/ua3623/
Bok2: https://www.livrariadabok2.com.br/chloe-2020-12-23-22-28-22
Amazon: https://www.amazon.com.br/dp/6500138767
Magazine Luiza: https://www.magazineluiza.com.br/chloe-between-

the-pages-llc/p/cd71a0de9g/li/lrom/
Americanas: https://www.americanas.com.br/produto/2681803799
Submarino: https://www.submarino.com.br/produto/2681803799
Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-

1748712654-livros-chloe-_JM
Shoptime: https://www.shoptime.com.br/produto/2681803799
Estante Virtual: https://www.estantevirtual.com.br/busca?q=%

20Chlo%C3%A9%20Cristiane%20Serruya

Entrevista sobre o livro e a autora no jornal americano USA Today:
Interview on USA Today HEA (Happily Ever After): http://bit.ly/CrisInt
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OUTROS LIVROS

O HOMEM MODERNO

ALGUMAS HORAS DOS PENSAMENTOS,
sentimentos e vida de um homem são dissecados
pela autora em linguagem poética e simples.

Um texto atual sobre as angústias e desejos
humanos, suas buscas e necessidades, que leva o
leitor a pensar sobre seus mais simples atos
cotidianos.

Prefácio de Carla Francalanci

PRÊMIOS INTERNACIONAIS

Medalha de Ouro na categoria Interesse Especial,
Inspirational/Motivacional da Literary Classics International Book
Awards (2013)
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Medalha de bronze na categoria Conto/Não ficção da Readers’
Favorites (2013)

Trailer no Youtube: https://youtu.be/pJydDZU5-5k

Links de Venda:

GooglePlay: http://bit.ly/OHM-GP
Apple Books: http://apple.co/3er0DQY
Kobo: http://bit.ly/KoboBRohm
24symbols: http://bit.ly/OHM-24s

Livros Físicos:
ISBN – 978-659948397-4
86 páginas
Amazon: https://www.amazon.com.br/dp/6599483976
Uiclap: https://loja.uiclap.com/titulo/ua8213/
Bok2: https://www.livrariadabok2.com.br/o-homem-moderno-2021-

06-18-19-14-10
Americanas: https://www.americanas.com.br/produto/3431339680
Submarino: https://www.submarino.com.br/produto/3431339680
Estante Virtual: https://www.estantevirtual.com.br/busca?q=O%

20Homem%20Moderno%20Cristiane%20Serruya&agrupar=0
Shoptime: https://www.shoptime.com.br/produto/3431339680
Mercado Livre: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-

1922187602-livros-o-homem-moderno-_JM


