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“De vez em quando nos deparamos com um livro extraordiná-
rio que nos deixa maravilhados com o tesouro escondido ali. 
Um amor para recordar é um desses livros. Uma história como-
vente e fascinante que você não esquecerá tão cedo.”

– New York Post

A os 17 anos, a vida de Landon Carter muda para sempre. Largado 

pela namorada e sem companhia para o baile da escola, ele 

está desesperado para dar a volta por cima. Como as garotas que l he 

interessam já têm par, sua única opção é alguém impensável: Jamie 

Sullivan, a fi lha do pastor da igreja que frequenta.

Para Landon e seus amigos, Jamie é muito esquisita. Anda sempre 

com as mesmas roupas, não usa maquiagem, vive com o cabelo pre-

so e carrega a Bíblia surrada para todos os lados. A vida dela gira em 

torno do pai viúvo, do resgate de animais feridos e do seu trabalho 

como voluntária num orfanato.

Nenhum garoto jamais a chamou para sair – até Landon fazer o con-

vite. A menina aceita com uma condição: ele não pode se apaixonar 

por ela. A princípio, parece uma tarefa fácil, mas o garoto se pega 

passando cada vez mais tempo com Jamie, e uma transformação pes-

soal começa a acontecer.

Com ela, Landon aprenderá sobre as profundezas do coração humano 

e tomará uma decisão extraordinária que o conduzirá à jornada do 

amadurecimento.

“Com uma habilidade calculada 
para mexer com o coração dos 
leitores, Sparks trata da inocência 
do primeiro amor mantendo um 
delicado equilíbrio entre humor 
e paixão raramente visto em 
romances.” – Amazon.com

“Uma doce história sobre 
amor jovem, porém eterno.” 
– Chicago Sun-Times

“Um amor para recordar tem 
o indelével selo romântico de 
Nicholas Sparks, dando um 
toque de humor às emoções 
já aguardadas pelos fãs.” 
– Greenville News

“Sparks captura a força inimaginável 
do amor, mas também nos mostra 
sua tremenda fragilidade.” 
– Abilene Reporter-News

“Fazendo sua mágica mais 
uma vez, Sparks agora mostra 
como o primeiro amor pode nos 
transformar. Ele é o mestre das 
histórias românticas.” – Book Page

“Nicholas Sparks sabe como 
combinar estilo e narrativa 
com maestria.” – The Christian 
Science Monitor

“Sparks prova mais uma vez que 
sabe como tocar o coração das 
pessoas. Este livro vai cativar os 
inúmeros fãs do autor.” – Booklist

NICHOLAS SPARKS lançou seu 
primeiro romance aos 31 anos, ao 
qual se seguiram outros 20 livros. 
Suas obras foram traduzidas para 
mais de 50 idiomas e já ultrapassaram 
os 100 milhões de exemplares 
no mundo todo, sendo 3 milhões 
só no Brasil. Onze de seus livros 
ganharam adaptações para o cinema 
e todos entraram para a lista de mais 
vendidos do The New York Times. 
O autor mora na Carolina do Norte e 
tem cinco fi lhos.

www.nicholassparks.com
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