


“Jill Santopolo explora muito bem os temas da paixão, do destino 

e do que verdadeiramente faz uma boa pessoa. Uma história bela e 

devastadora, que vai cativar os leitores.” – Kirkus Reviews

DURANTE ANOS eu me senti cul-
pada porque nos beijamos pela 
primeira vez enquanto a cida-
de ardia. Culpada por ter sido 
capaz de me perder em você 
naquele instante. Mas depois 
soube que não fomos os únicos. 
Pessoas me contaram, em voz 
baixa, ter feito sexo naquele 
dia. Concebido um fi lho. Noi-
vado. Ter dito eu te amo pela 
primeira vez. Há algo na mor-
te que faz as pessoas desejarem 
viver. Nós queríamos viver na-
quele dia, e não nos culpo por 
isso. Não mais.

“Um livro extraordinário.”
– Emily Giffi n, autora de 

Questões do coração

“Um livro esplêndido, perfeito. 
É impossível parar de ler.”
– Jill Mansell, autora de Uma 

proposta irrecusável

“Um livro comovente que 
demonstra de forma perfeita 
os sacrifícios que fazemos por 
amor e por nossos sonhos.”
– Real Simple

“Emocionante. Vai faltar lenço 
de papel.”
– Sarah Morgan, autora de 

Destinos traçados

“Uma história de amor épica.”
– Redbook

é autora de séries infantojuve-
nis de sucesso, além de direto-
ra editorial da Philomel Books, 
selo infantil da Penguin. Forma-
da pela Universidade Colum-
bia, dá aulas de escrita criativa 
na New School, em Nova York. 
A luz que perdemos, seu primeiro 
romance para o público adulto, 
foi traduzido para 34 países e já 
teve os direitos vendidos para 
uma adaptação cinematográfi ca.
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Lucy e Gabe se conhecem na faculdade na manhã de 11 de setembro de 

2001. No mesmo instante, dois aviões colidem com as Torres Gêmeas. 

Ao ver as chamas arderem em Nova York, eles decidem que querem 

fazer algo importante com suas vidas, algo que promova uma diferença 

no mundo.

Quando se veem de novo, um ano depois, parece um encontro predes-

tinado. Só que Gabe é enviado ao Oriente Médio como fotojornalista e 

Lucy decide investir em sua carreira em Nova York.

Nos treze anos que se seguem, o caminho dos dois se cruza e se afasta 

muitas vezes, numa odisseia de sonhos, desejo, ciúme, traição e, acima 

de tudo, amor. Lucy começa um relacionamento com o lindo e confi ável 

Darren, enquanto Gabe viaja o mundo. Mesmo separados pela distân-

cia, eles jamais deixam o coração um do outro.

Ao longo dessa jornada emocional, Lucy começa a se fazer perguntas 

fundamentais sobre destino e livre-arbítrio: será que foi o destino que 

os uniu? E, agora, é por escolha própria que eles estão separados?

A luz que perdemos é um romance impactante sobre o poder do primeiro 

amor. Uma ode comovente aos sacrifícios que fazemos em nome dos 

 nossos sonhos e uma refl exão sobre os extremos que perseguimos em 

nome do amor.
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