


– Existe alguma coisa. Eu vi. É... um lugar. 

Como aqui, mas diferente. 

– Beleza. Vamos supor então que a gente 

consiga entrar em contato com ela, que 

algo assim seja possível. O que acontece 

depois?

– A gente pede para ela voltar.

Eden: Eden teve mais sorte que a maioria. 

Ela acordou. Mas não consegue se livrar 

da sensação de que trouxe alguma coisa 

do outro mundo com ela.

Joe: Joe visita o hospital todo dia espe-

rando que Jaz, a amiga de longa data, 

fi nalmente acorde. Quer ouvir sua voz 

novamente. Mas não tem certeza se al-

guém pode chegar até ela.

Eden & Joe: Mesmo achando maluquice, 

Eden diz a Joe que talvez seja capaz de 

falar com Jaz. Ao se abrirem para o des-

conhecido – e um para o outro –, eles 

experimentam a vida, com todos os seus 

mistérios, temores e belezas.

“Na prosa que brilha como a luz do sol 

sobre a água, Estelle Laure tece um conto 

devastadoramente belo sobre lembranças, 

destino, amizade e amor. Se você gosta 

de histórias bem escritas com persona-

gens irresistíveis, este livro é para você.” 

– Jeff Zentner, autor de Dias de des-

pedida

O que você faria ao acordar de um coma? 

Voltaria para a antiga realidade? Ou começaria algo novo?

den Jones tem 17 anos e o futuro todo planejado. Com o apoio dos 

pais amorosos, do irmão gêmeo que a entende como ninguém e de 

Lucille, a melhor amiga de todas, sonha em estudar em Nova York e 

se tornar uma grande bailarina.

Então seu mundinho perfeito começa a desmoronar... Além de não se sair 

bem no primeiro teste para um balé importante, fi ca sem chão quando 

 Lucille e seu irmão escondem dela que estão namorando.

Mas o destino achou que isso não era o bastante. 

Eden passa por uma incrível experiência de quase morte, porém volta com 

muitas perguntas e não consegue retomar a vida. 

As alucinações com fl ores negras e com a garota em coma na mesma ala do 

hospital onde esteve internada a levam a Joe, e só aí ela entende que não 

ter o controle das coisas pode ser libertador.

“Sonhos em fl or é mágico e esclarecedor, belo e lírico. É uma análise 

de Estelle Laure sobre perdas e anseios, sobre dar adeus ao passado 

e assim poder abraçar o futuro. Imperdível.” 

– KATHLEEN GLASGOW, autora de Garota em pedaços

Outro título da autora:

“Assim como o estilo de escrita da au-

tora, a história de Eden é assombrosa 

e crua. Você vai torcer por essa garota 

que luta por sua nova realidade e vai se 

apaixonar junto quando ela encontrar o 

amor.” – Goldy Moldavsky, autora de 

Kill the Boy Band

“Repleta de descobertas e compaixão, 

a luta de Eden para fazer as pazes com a 

condição humana dá vida a uma história 

fascinante sobre a transição da adolescên-

cia para a vida adulta.” – Kirkus  Reviews

“Uma história de amor encantadora que 

vai atrair todos os fãs de um bom roman-

ce.” – School Library Journal

“Em seu segundo livro, Estelle Laure cria 

uma mistura intrigante entre o realismo 

e o incompreensível. Eden é ao mesmo 

tempo resistente e frágil, e sua jornada 

para descobrir quais rumos deve dar à sua 

vida é cativante.” – Publishers Weekly

ESTELLE LAURE  é fã do escri-

tor Kurt Vonnegut e acredita no amor, 

na magia e no poder de encarar verda-

des difíceis. Possui bacharelado em artes 

cênicas e mestrado em literatura para 

crianças e jovens adultos na Faculdade 

Vermont de Belas-Artes. Mora em Tao, no 

Novo México, com os dois fi lhos. 

Sonhos em fl or é a continuação de Essa 

luz tão brilhante, seu livro de estreia que 

já foi publicado em 15 países. 

SonhosEmFlor_16mm.indd   1 08/12/17   16:16


