foi a mãe, Helen, cujo rosto brilhava em meio ao
es onde ela começou a se apresentar. Mas nem
aram a ir em busca de seus sonhos: seu pai, Conro naquela carreira.

entou provar que ele estava errado em suas prea semana após a súbita morte da mãe e pouco
seu aguardado segundo álbum, ela desmorona
eo viraliza. Na tentativa de escapar da humilharelutante, acompanhar Conrad em um cruzeiro

a procura recuperar a autoconfiança e Ben eno incerto, eles se apoiam um no outro para comolhas difíceis da vida.

GRETA JAMES

ndo uma viagem de descoberta para pai e filha –
a Ben Wilder, um historiador que também sofreu
ue na vida. Ben está no cruzeiro para fazer uma
o livro O chamado selvagem, de Jack London,
ava.

A travessia

teve uma ascensão meteórica como cantora,
i um caminho fácil. Antes da fama e dos shows
esgotados, ela passou a adolescência tocando
em.

JENNIFER E. SMITH

ória de luto, fama e amor, uma estrela da
da por uma tragédia recente se reaproxima
pai em um cruzeiro pelo Alasca

"Uma história perfeita sobre as formas de resgatar o amor nos lugares
mais inusitados." — Rebecca Serle, autora de Daqui a cinco anos
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“Chorei de alegria ao final deste livro
maravilhoso e sincero. Amei viajar
para o Alasca com a rebelde e vulnerável Greta. Sua fuga foi uma jornada
viciante para mim. Vou sentir falta
dela e de sua música.” — Amanda
Eyre Ward, autora de The Jetsetters
“Uma história repleta de música, paixão e todos os tipos de amor. Uma
exploração inesquecível das relações familiares e das escolhas que
moldam nossa vida.” — Jill Santopolo,
autora de A luz que perdemos
“Os personagens são descritos com
uma generosidade que lhes permite
errar mas também acertar, ser amorosos mas também falhos.” — Linda Holmes, autora de Não é errado ser feliz
“Sensível e verdadeiro, captura com
perfeição a confusão de amar e ser
amado. Uma envolvente história sobre relacionamentos que é também
uma exploração perspicaz do que
significa sonhar.” — Janelle Brown,
autora de Pretty Things
“Um romance abertamente sentimental, no melhor sentido possível. Mostra como a família pode nos entender
errado, o luto pode nos desestabilizar
e nossos sonhos podem nos salvar.
Ele nos transporta e nos transforma
tanto quanto o cruzeiro que leva Greta ao Alasca.” — Christine Pride, coautora de We Are Not Like Them
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