


A casa dos novos 
começos é onde a 
esperança renasce, 
a amizade fl oresce 
e um novo capítulo 
se inicia na vida de 
moradores que têm 
mais em comum 
do que imaginam.
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Enquanto o sol 
esquenta a areia e o 
mar turquesa cintila 
em Desencontros 
à beira-mar, uma 
verdade fi ca clara: 
segredos enterrados 
sempre acabam vindo 
à tona.
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“Um livro forte, com 
uma irresistível pitada 
de amor proibido.” 
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Três autoras, 
uma história. 

Primeiro volume
 da duologia 
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De que valores  

você abriria mão 

para salvar alguém 

que ama?
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Uma história envolven-

te e eletrizante sobre 

perda e redenção, 

segredos inconfessá-

veis e um amor capaz 

de resistir a tudo.
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