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NA EMOCIONANTE SEQUÊNCIA DE DIÁRIO DE UMA PAIXÃO, 
UM HOMEM LUTA PARA RECONQUISTAR SEU GRANDE AMOR

O CASAMENTO

Mais de 100 milhões de livros vendidos

NICHOLAS SPARKS lançou seu 
primeiro livro aos 31 anos, ao qual 
se seguiram outros 19. Suas obras 
foram traduzidas para 50 idiomas e 
já venderam mais de 100 milhões de 
exemplares no mundo todo. Doze 
de seus livros ganharam adaptações 
para o cinema e para a TV.
O autor mora na Carolina do Norte 
e tem cinco fi lhos.

www.nicholassparks.com

Foto do autor reproduzida com permissão da Warner 
Bros. Entertainment Inc. Todos os direitos reservados.

“Sparks está em sua melhor forma nesta comovente história de 
amor sobre um herói imperfeito que tenta corrigir seus erros.” 

– Booklist

Após quase 30 anos de casamento, Wilson Lewis é obrigado a 
encarar uma dolorosa verdade: sua esposa, Jane, parece ter 
deixado de amá-lo, e ele é o único culpado disso. 

Viciado em trabalho, Wilson costumava passar mais tempo no escritório 
do que com a família. Além disso, nunca conseguiu ser romântico como 
o sogro era com a própria mulher. A história de amor dos pais de Jane, 
contada em Diário de uma paixão, sempre foi um exemplo para os fi lhos 
de como um casamento deveria ser.

Diante da incapacidade do marido de expressar suas emoções, Jane 
começa a duvidar de que tenha feito a escolha certa ao se casar com 
ele. Wilson, porém, sente que seu amor pela esposa só cresceu ao longo 
dos anos. Agora que seu relacionamento está ameaçado, ele vai fazer 
o que for necessário para se tornar o homem que Jane sempre desejou 
que ele fosse. 

Em O casamento, Nicholas Sparks faz os leitores relembrarem a alegria 
de se apaixonar e o desafi o de se manterem apaixonados.

“Desde Diário de uma paixão, 
os fãs aguardavam ansiosamente 
por uma sequência da história 
de amor de Allie e Noah 
Calhoun. Pois a espera acabou. 
Sparks narra sua doce história da 
forma adequada, sem exagerar 
nos sentimentos, e deixa uma 
reviravolta extraordinária para 
o fi nal. As mulheres vão fechar o 
livro satisfeitas, suspirando 
e desejando ter um pouco 
do sincero e incrivelmente 
desejável Wilson nos próprios 
companheiros.” – Publishers 
Weekly

 “Uma aula emocionante sobre 
romance.” – Daily Mirror

“Nicholas Sparks escreve com 
uma profundidade de sentimento 
e uma ternura raramente vistas. 
Por vezes trouxe lágrimas 
de alegria e de tristeza aos 
meus olhos. Dolorosamente 
pungente.” – Peterborough 
Evening Telegraph

“Gente comum, pessoas que 
têm uma história para contar 
e que o fazem através de suas 
relações, seus amores, sonhos, 
ilusões e falhas. É o material que 
o escritor Nicholas Sparks usa 
em O casamento.” – El País
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