


Mais de 15 milhões de livros vendidos

Tempo 
de regresso

“Kristin Hannah tem muito talento para mergulhar na mente 
de seus personagens e descrever sentimentos complexos.” 
The Washington Post
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“Nas mãos de Kristin Hannah, a vida de duas irmãs se torna tão real, 
tão emocionante, tão envolvente... Ela faz isso com simplicidade, 

seguindo uma trama que cresce e � oresce, até abrir espaço no 
coração do leitor.” – Statesman Journal

Meghann Dontess é uma mulher atormentada pela tristeza e pela solidão, e 
não consegue lidar com a difícil decisão que tomou na adolescência e que a 
fez perder tudo, inclusive o amor da irmã. Advogada de sucesso, especialista 
em divórcios, ela não acredita em relacionamentos – até que conhece o único 
homem capaz de fazê-la mudar de ideia.

Claire Cavenaugh está apaixonada pela primeira vez na vida. Com a pro-
ximidade de seu casamento, ela se prepara para encarar a irmã mais velha, 
sempre tão dura e arrogante. Reencontrando-se após duas décadas, essas 
duas mulheres que pensam não ter nada em comum vão tentar se tornar algo 
que nunca foram: uma família. 

Sensível e divertido, Tempo de regresso fala sobre os erros que cometemos por 
amor e as dores e delícias que apenas irmãs podem compartilhar. 

“O leitor vai mergulhar nas relações 
das personagens e começar a fazer 
parte delas... Uma história divertida 
e comovente.” – Booklist

“Uma autora best-seller que escreve 
diálogos inteligentes e traz emoção 
e sentimento a uma antiga lição: só 
podemos ser felizes quando aceitamos 
que ninguém é perfeito.” – People

Outros títulos da autora:
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Meghann acendeu o abajur. A luz ba-
nhou uma fotogra� a dela com a irmã, 
tirada anos antes.

O que Claire estaria fazendo naquele 
momento? Imaginou se estaria acor-
dada àquela hora, sentindo-se sozi-
nha e vulnerável como ela. Mas sabia 
a resposta.

Claire tinha Alison. E Sam.

Meghann desejou poder apagar as 
poucas lembranças que tinha do pai 
da irmã. Mas aquele tipo de amnésia 
nunca acontecia. Em vez disso, ela se 
lembrava de tudo, de cada detalhe. So-
bretudo, recordava quanto desejara que 
Sam também fosse seu pai. Talvez nós 
três possamos ser uma família, pensara, 
quando ainda era jovem e esperançosa.

Os sonhos impossíveis de uma criança. 
Ainda dolorosos, depois de tantos anos.

Sam era o pai de Claire. Ele havia che-
gado e mudado tudo. As duas já não 
tinham mais nada em comum.

A irmã morava em uma casa cheia de 
alegria e amor.

Fechando os olhos, Meghann se lembrou 
de que aquela vida era escolha dela. 
Tentara se casar. Não queria passar 
por isso nunca mais. Se às vezes passa-
va algumas noites com uma angústia 
que não cessava, bom, era o preço da 
independência.

K R IST I N H A N NA H  é autora de 

mais de 20 livros, que foram traduzidos 

para 40 idiomas e venderam mais de 15 

milhões de exemplares no mundo. Ela 

largou a advocacia para se dedicar à sua 

grande paixão: escrever. Pela Editora 

Arqueiro, já publicou A grande solidão, 

O Rouxinol, As coisas que fazemos por 
amor, As cores da vida, O caminho para 
casa, Amigas para sempre e Quando 
você voltar.

Kristin tem um � lho e mora com o ma-

rido no noroeste dos Estados Unidos 

e no Havaí.

www.kristinhannah.com
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