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SÉRIE SEA BREEZE,  
da autora do best-seller  
PAIXÃO SEM LIMITES

Se não estou enganado, você não dá 

a mínima para o fato de que estou na 

capa da revista Rolling Stone deste mês 

e nas paredes dos quartos de todas as 

adolescentes dos Estados Unidos.

– Nem todas. Você nunca esteve nas 

minhas paredes. Acho que você tem 

razão... eu não me importo.

Então me afastei, deixando-o atônito 

atrás de mim.

– Sinto muito. Quando a vi, jovem e, 

bem... atraente, achei que você esta-

ria trabalhando aqui para se aproximar 

de mim.

Engoli o nó na garganta. Podia sentir o 

emprego me escapando por entre os 

dedos, mas não ia chorar.

– Entendo – consegui dizer.

Um sorriso maroto tomou conta dos 

lábios dele.

– Eu devia ter imaginado que você é 

comprometida, considerando a pos-

sessividade do outro empregado da 

noite. Ele é seu namorado?

– Não. Ele é... Ele é um amigo.

Jax sorriu e se abaixou para sussurrar 

perto do meu ouvido.

– Espero que logo você também me 

considere um amigo. Eu não tenho 

muitos.

Senti meu rosto ficar vermelho e a pele 

arrepiar. Seu hálito morno me fez ter di-

ficuldade de dizer alguma coisa. Engoli 

em seco, tentando focar no comentá-

rio dele e não me atirar aos seus pés 

como uma maluca qualquer.

– Eu só tenho um – respondi, feito uma 

idiota.

– Bom, espero que possamos encontrar 

algum tempo na sua agenda ocupada, 

porque estou precisando de alguém 

que não se importe com quem eu sou... 

S
adie White acabou de se mudar com a mãe grávida para a cidade 

litorânea de Sea Breeze, mas seu emprego de verão não vai ser 

na praia. Como a mãe dela se recusa a trabalhar, Sadie vai subs-

tituí-la como empregada doméstica numa mansão na ilha vizinha. 

Quando os donos da casa chegam para as férias, Sadie se depara com 

ninguém menos que Jax Stone, um dos roqueiros mais desejados do 

mundo. Se Sadie fosse uma garota normal – se ela não tivesse passa-

do a vida cuidando da mãe e dos afazeres domésticos –, talvez esti-

vesse impressionada com a ideia de trabalhar para um astro do rock. 

Mas ela não está.

Na verdade, é Jax quem fica atraído por ela. Tudo a respeito de  Sadie 

o fascina, mas ele luta contra esse desejo: relacionamentos nunca fun-

cionam em seu mundo e, por mais que ele queira Sadie, sabe que ela 

merece algo melhor. Conforme o verão passa, no entanto, essa paixão 

começa a deixá-lo sem fôlego – e é como se Sadie fosse a única pes-

soa capaz de lhe devolver o oxigênio.

Será que o amor entre os dois pode superar as diferenças em seus 

estilos de vida? Jax e Sadie vão precisar respirar fundo e mergulhar 

nessa relação para descobrir.
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ABBI GLINES é autora de diversos li-

vros da lista de mais vendidos do The 

New York Times, do USA Today e do 

The Wall Street Journal, incluindo a sé-

rie Rosemary Beach, também publicada 

pela Arqueiro. Suas obras já venderam 

mais de 400 mil exemplares no Brasil.

Abbi é viciada no Twitter (@abbiglines) e 

escreve regularmente no seu blog e na 

sua página do Facebook. Atualmente 

vive com a família no Alabama.

www.abbiglines.com
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