


Um amor proibido,

uma terrível traição, 

uma agressão selvagem. 

Um romance de 

força impressionante, 

que nos faz mergulhar 

nas contradições do 

Mississippi pós-Segunda 

Guerra Mundial.

“De tirar o fôlego.”
THE WASHINGTON POST
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“De tirar o fôlego.” – THE WASHINGTON POST 

Um amor proibido, uma terrível traição, uma agressão selvagem. 
Um romance de força impressionante, que nos faz mergulhar nas 

contradições do Mississippi pós-Segunda Guerra Mundial.

A o descobrir que o marido, Henry, acaba de comprar uma fazenda de 
algodão no Sul dos Estados Unidos, Laura McAllan, uma típica mu-
lher da cidade, compreende que nunca mais será feliz. Apesar disso, 

 ela se esforça para criar as � lhas num lugar inóspito, sob os olhos vigilantes e 
cruéis de seu sogro.

Enquanto os McAllans lutam para prosperar numa terra infértil, dois bravos e 
condecorados soldados retornam do front e alteram para sempre a dinâmica 
não só da fazenda, mas da própria cidade. Jamie, o jovem e sedutor irmão de 
Henry, faz Laura de repente renascer para a vida, enquanto Ronsel, � lho dos 
arrendatários negros que trabalham para Henry, demonstra uma altivez que 
não será aceita facilmente pelos brancos da região. 

De fato, quando os jovens ex-combatentes se tornam amigos, sua improvável 
relação desperta sentimentos violentos nos habitantes e uma nova e impiedo-
sa batalha tem início na vida de todos.

Alternando a narrativa entre vários pontos de vista, este premiado romance 
oferece ao leitor diferentes versões dos acontecimentos. Os personagens, lu-
tando por sentimentos de amor e honra num lugar e época brutais, se veem 
dentro de uma tragédia de enormes proporções e encontram redenção onde 
menos esperam.

“Um belo romance. Uma 
magní� ca representação da 
fúria e do terror do racismo.” 
– PUBLISHERS WEEKLY

“Uma história poderosa. 
Hillary Jordan escreve com a 
força de uma tempestade do 
delta do Mississippi.” 
– BARBARA KINGSOLVER, 

autora de A Bíblia envenenada

“Um romance que precisa ser 
lido. Uma narrativa � uente, com 
personagens encantadores.” 
– PEOPLE

“Este é um livro em que amor e ódio 
andam juntos. Um livro que me fez 
chorar.” 
– STAR TRIBUNE

“Emocionante e comovente.  
Altamente recomendado.” 
– LIBRARY JOURNAL

“Uma leitura intensa, que transmite 
uma mensagem muito importante.” 
– THE OBSERVER

“Rico em detalhes e personagens 
arrebatadores, este livro engole o 
leitor como areia movediça.” 
– CREATIVELOAFING.COM 

“Com uma narrativa autêntica, 
Jordan fala sobre as feridas da 
desigualdade racial que talvez 

jamais cicatrizem totalmente, em 
uma história pungente que nos 
faz pensar sobre como a vida e 
as motivações dos personagens 
poderiam ter sido diferentes.” 
– SUN HERALD

HILLARY JORDAN 
foi criada em Dallas, Texas, 
e Muskogee, Oklahoma. 
Atualmente vive em Nova York. 
Mudbound – Lágrimas sobre 
o Mississippi, seu romance 
de estreia, recebeu o Prêmio 
Bellwether de � cção em 2006 
e o Alex Award, da American 
Library Association. Foi 
eleito Livro de Ficção do ano 
pela NAIBA (New Atlantic 
Independent Booksellers 
Association) e um dos 10 
Melhores Romances de Estreia 
da década pela revista Paste. 

www.hillaryjordan.com
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© 2017, Mudbound 
Investments, LLC. 
Todos os direitos reservados.

menos esperam.

LÁGRIMAS SOBRE O 

MISSISSIPPI
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