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“Este livro maravilhoso é um exemplo clássico das histórias tocantes 
e provocativas que são a especialidade de Kristin Hannah. A ternura 
e as complexidades dos personagens mexem com o nosso coração.” 

Romantic Times

Caçula de três irmãs, Angela DeSaria já tinha traçado sua vida desde pequena: 
escola, faculdade, casamento, maternidade. Porém, depois de anos tentando 
engravidar, o relacionamento com o marido não resistiu, soterrado pelo peso 
dos sonhos não realizados.

Após o divórcio, Angie volta a morar na sua cidade natal e retorna ao seio da 
família carinhosa e meio doida. Em West End, onde a vida vai e vem ao sabor 
das marés, ela conhece a garota que mudará a sua vida para sempre.

Lauren Ribido é uma adolescente estudiosa, bem-educada e trabalhadora. 
Apesar de morar em uma das áreas mais decadentes da cidade com a mãe 
alcoólatra e negligente, a menina sonha cursar uma boa faculdade e ter um 
futuro melhor. 

Desde o primeiro momento, Angie enxerga em Lauren algo especial e, rapi-
damente, uma forte conexão se forma: uma mulher que deseja um � lho, uma 
menina que anseia pelo amor materno. Porém, nada poderia preparar as duas 
para a repercussão do relacionamento delas. Numa reviravolta dramática, An-
gie e Lauren serão testadas de forma extrema e, juntas, embarcarão em uma 
jornada tocante em busca do verdadeiro signi� cado de família.

Outros títulos da autora:

“Kristin Hannah é magní� ca em 
mergulhar na alma de seus prota-
gonistas e delinear as nuances dos 
sentimentos.” 

The Washington Post 
Book World

“Uma história com personagens cati-
vantes, reviravoltas surpreendentes e 
um � nal doloroso e delicado.” 

Publishers Weekly

“Kristin tem habilidade para cons-
truir diálogos e colocar o leitor den- 
tro da cabeça dos personagens.” 

The Seattle Times

“Uma autora que escreve sobre o amor 
com empatia e convicção.” 

Luanne Rice, 
autora de Um verão perfeito

“Kristin Hannah toca fundo em nos-
sos corações, no ponto mais sensível.”

Tami Hoag, 
autora de O vencedor

KRISTIN HANNAH  é autora 
de mais de 20 livros, que foram tradu-
zidos para 39 idiomas e venderam 15 
milhões de exemplares no mundo. Ela 
largou a advocacia para se dedicar à 
sua grande paixão: escrever. No Brasil, 
pela Novo Conceito, já publicou Jar-
dim de inverno, Por toda a eternidade e 
O lago místico e, pela Editora Arqueiro, 
O Rouxinol, As cores da vida, O cami-
nho para casa, Amigas para sempre e 
Quando você voltar – os dois últimos 
chegaram a liderar ao mesmo tempo 
cinco listas de mais vendidos do The 
New York Times.

As coisas que fazemos por amor está 
sendo adaptado para o cinema, com 
Abigail Breslin (de Pequena Miss 
Sunshine) cotada para o papel de Lau-
ren Ribido. Outras duas obras também 
estão a caminho das telonas: O Rouxi-
nol (dirigida por Michelle MacLaren, 
de Game of Thrones) e Quando você 
voltar (com direção de Chris Colum-
bus, de Harry Potter e a Pedra Filoso-
fal e O homem bicentenário).

Kristin tem um � lho e mora com o 
marido no noroeste dos Estados Uni-
dos e no Havaí.

www.kristinhannah.com
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