


IMPRESSÃO 4/0 CMYK

Autora best-seller do The New York Times

Se você não tem um segundo a perder, descubra...

Onde mora  
o amor

O
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or

“Encantadora desde a primeira página, esta envolvente 

história é tão bem-vinda e calorosa quanto uma xícara 

de chá em uma noite chuvosa.” 

– RT Book Reviews

Dexter  Yates  adora sua vida despreocupada. Além de 

lindo e rico, mora em um apartamento chique de Lon-

dres e está sempre acompanhado de belas mulheres. Mas 

tudo se transforma da noite para o dia quando a irmã 

morre, deixando a pequena Delphi, de apenas 8 meses. 

Sem a menor ideia de como cuidar sozinho de um bebê, 

ele resolve se afastar da correria da cidade grande e se 

muda para seu chalé em Briarwood. 

Dex não está acostumado ao ambiente intimista do vila-

rejo, em que todo mundo se conhece e todas as histórias 

se entrelaçam. Os moradores o recebem de braços aber-

tos, sobretudo sua vizinha de porta, a talentosa quadri-

nista Molly, que se oferece para ajudar com Delphi. Ela 

tem um passado amoroso catastrófico e muita cautela, 

mas nasce entre os dois uma inegável conexão.

Se Dex vai conseguir se adaptar a essa nova vida e encon-

trar o amor verdadeiro, primeiro terá muito a apren-

der: sobre Molly, sobre Delphi, sobre os segredos dos 

outros e, principalmente, sobre si mesmo.
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JILL MANSELL trabalhou 

por muito tempo em um hospi-

tal neurológico, mas nos últimos 

20 anos tem se dedicado em tem-

po integral à escrita de romances. 

Desde então, foram mais de 30 

livros publicados e 10 milhões de 

exemplares vendidos. Em 2009, 

o The Daily Telegraph a incluiu na lista 

de maiores autores best-sellers da 

década. Jill também foi premiada 

pela Romantic Novelists’ Associa-

tion por sua notável contribuição 

ao gênero. Atualmente, mora em 

Bristol com a família.

“Se você é fã de Meg Cabot e 

Sophie Kinsella, recomendo 

fortemente este divertido 

romance.” 

– Bitten by Love Reviews

“Jill Mansell é uma das mestras 

dos romances engraçados e 

otimistas.” 

– Shelf Awareness

– Olhe para mim, para a minha vida. 

Antes da Delphi, eu nunca sequer ti-

nha segurado um bebê. Trabalho feito 

doido, às vezes a noite toda. Eu sou a 

última pessoa no mundo que alguém 

iria querer cuidando de outro ser hu-

mano. Seria um desastre.

– Você a ama? – perguntou Molly. 

– A Delphi? Claro que amo, mas 

não é essa a questão. Sou egoísta, 

você não percebeu? Ela merece coisa 

melhor do que ficar presa a alguém 

como eu.

– É normal estar apavorado com a 

ideia de ser responsável por uma bebê. 

Mas, porque você a ama incondicio-

nalmente, vai fazer o que for necessá-

rio para que ela fique bem.

Uau, de onde viera aquele discursi-

nho? E será que ela deveria confiar 

tanto em alguém que mal conhecia? E 

se ele acreditasse nela e depois acabasse 

esquecendo a bebê no táxi sem querer?

– Vou só fazer um café para mim. Já 

volto. 

Depois de alguns minutos, Molly vol-

tou para a sala. Ele tinha adormecido. 

Ficou parada olhando para ele por 

um tempo. Ele era lindo, mas estava 

atormentado. Ele também era prati-

camente um estranho, mas isso não a 

preocupava.
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