


“Deliciosamente doce 
e reconfortante.”
SOPHIE KINSELLA

Venha conhecer e se encantar com...

ISBN 978-85-306-0008-2

9 7 8 8 5 3 0 6 0 0 0 8 2

Olá! Aqui estou eu de novo para contar a você sobre o 
que é este livro. É bem simples: Polly abre uma padaria!

Mas, para mim, o verdadeiro tema do livro é a coragem. 
É sobre continuar lutando quando tudo está contra 

você. Sobre se atrever a cair fora de uma competição. 
Sobre o prazer de fazer coisas com as próprias mãos 
e compartilhar com os amigos e vizinhos. Sobre como 

uma ação simples e criativa pode, com um toque 
de farinha e fermento, produzir algo mágico.

Também é sobre como as pequenas coisas podem nos 
trazer alegria. As estações do ano, o mar, o trabalho... 

tudo isso pode fazer a gente feliz, mesmo quando a 
vida tenta, com toda a força, nos colocar pra baixo.

Além disso, há um monte de piadas bobas sobre 
papagaios-do-mar. Provavelmente em excesso. 

Fiquei muito apegada a esse pássaro.

Espero que você goste.

Beijos,

Jenny

“Amei A padaria dos fi nais felizes. 
Fazia tempo que não encontrava 
uma distração tão maravilhosa 
e reconfortante como a que 
tive ao me perder nestas belas 
páginas.” – Jane Green, autora 
de A cidade dos bebês

 “Este livro é simplesmente 
encantador, romântico e com 
uma escrita brilhante que vai 
cativar você até o fi m.” – Hot 

Brands Cool Places

Um balneário tranquilo, uma 

loja abandonada, um apar-

tamento pequeno. É isso que espera 

Polly Waterford quando ela chega à 

Cornualha, na Inglaterra, fugindo de 

um relacionamento tóxico. 

Para manter os pensamentos longe dos 

problemas, Polly se dedica a seu pas-

satempo favorito: fazer pão. Enquan-

to amassa, estica e esmurra a massa, 

extravasa todas as emoções e prepara 

fornadas cada vez mais gostosas. 

O hobby se transforma em paixão e 

ela logo começa a operar sua magia 

adicionando frutos secos, sementes, 

chocolate e o mel local, cortesia de 

um lindo e charmoso apicultor. 

JE N N Y  CO L G A N  nasceu em 
1972, na Escócia, e é autora de 
comédias românticas, fi cções 
científi cas e histórias infantis. 
Seus mais de 25 livros foram pu-
blicados em dezenas de países e 
já venderam mais de 3 milhões 
de exemplares. Jenny adora bolo, 
Doctor Who e livros muito, muito 
longos — quanto mais longos, 
melhor. Mora em Edimburgo 
com o marido, os três fi lhos e o 
cachorro, Nevil.
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A padaria dos fi nais felizes é 

a emocionante e bem-humorada his-

tória de uma mulher que aprende 

que tanto a felicidade quanto um 

delicioso pão quentinho podem ser 

encontrados em qualquer lugar.
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