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NORA ROBERTS 
começou a escrever em 1979. 
Depois de várias rejeições, seu 
primeiro livro, Almas em chamas, 
foi publicado em 1981. Desde então, 
ela não parou mais.

Sucesso em todo o mundo, Nora 
já escreveu mais de 200 livros, 
publicados em mais de 35 países 
e traduzidos para 25 idiomas. Em seu 
lançamento, Um novo amanhã, 
Álbum de casamento, Bruxa da noite, 
Feitiço da sombra e Magia do sangue 
(todos publicados pela Arqueiro) 
foram direto para o primeiro 
lugar da lista de mais vendidos do 
The New York Times, na qual Nora 
é presença constante.

Nora tem mais de 500 milhões 
de livros vendidos e foi a primeira 
mulher a fi gurar no Romance Writers 
of America Hall of Fame. Também 
recebeu diversos prêmios, entre eles 
o Golden Medallion, da Romance 
Writers of America, o RITA e o 
Quill. A revista The New Yorker já 
a chamou de “a romancista favorita 
dos Estados Unidos”.

A tempestade se tornou violenta. 
Mas ele fi cou lá, observando-a. 
E estendeu a mão para ela.

– Eu estava esperando.

– Não entendo nada disso.

– Claro que entende, você mais do 
que a maioria. – Quando ele levou 
sua mão aos lábios, ela se sentiu 
impregnada de amor. – Quem 
se esconde de si mesmo, Sasha, 
como você?

– Eu só quero paz. Quero sossego. 
Não quero tempestades e batalhas. 
Não quero você.

– Mentira. – Os lábios dele se 
curvaram. – Por quanto tempo mais 
se recusará a viver como deveria? 
A amar como nasceu para fazer?

Ele segurou seu rosto, e o chão 
tremeu sob ela.

– Tenho medo.

– Enfrente-o.

– Não quero saber de nada disso.

– Não podemos começar sem você. 
Encontre-me, Sasha.

Ele a puxou para si e a beijou. 
Então, a tempestade os atingiu com 
uma fúria desmedida. Dessa vez 
ela se entregou.

Acordou, ainda cansada, e se sentou.

– “Encontre-me” – murmurou. – 
Onde?

Ela passou os dedos pelos lábios 
e jurou que ainda sentia os dele.

“Nora Roberts é uma verdadeira artista das palavras.” 
Los Angeles Daily News

Sasha Riggs é uma artista assombrada por sonhos que transforma 

em pinturas maravilhosas, cenas que preveem o futuro. Ela nunca 

conseguiu assumir seu dom, mas desta vez não consegue ignorar as 

visões que a atormentam e viaja para a ilha grega de Corfu.

É lá que encontra as pessoas com quem sonha: um mágico, um 

arqueólogo, um viajante, um lutador, um solitário. Elas também fo-

ram atraídas por uma força inexplicável. Dotadas de habilidades 

extraordinárias, cada uma terá um papel fundamental na aventura 

que as espera: encontrar as míticas Estrelas da Sorte, que caíram do 

céu, pondo em risco o destino de todos os mundos.

Sasha é quem os mantém unidos e vê no mágico, Bran Killian, um 

homem de imensa compaixão. Ela tem difi culdade para lidar com 

sua vidência, mas Bran está lá para apoiá-la. Porém, os dois não de-

vem desviar sua atenção da missão, pois uma ameaça sombria pro-

cura corromper tudo que está no caminho para alcançar as estrelas.

Neste primeiro volume da série Os Guardiões, Nora Roberts se 

aventura mais uma vez pela fantasia, mas sem deixar de lado o seu 

envolvente romantismo e a escrita que a consagrou.
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