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"Uma história perfeita sobre as formas de resgatar o amor nos lugares  
mais inusitados." — Rebecca Serle, autora de Daqui a cinco anos

Nesta história de luto, fama e amor, uma estrela da 
música marcada por uma tragédia recente se reaproxima 

do pai em um cruzeiro pelo Alasca

G reta James teve uma ascensão meteórica como cantora, 
mas não foi um caminho fácil. Antes da fama e dos shows 

com ingressos esgotados, ela passou a adolescência tocando 
violão na garagem.

Sua primeira fã foi a mãe, Helen, cujo rosto brilhava em meio ao 
público dos bares onde ela começou a se apresentar. Mas nem 
todos a encorajaram a ir em busca de seus sonhos: seu pai, Con-
rad, não via futuro naquela carreira.

Greta sempre tentou provar que ele estava errado em suas pre-
visões, mas, uma semana após a súbita morte da mãe e pouco 
antes de lançar seu aguardado segundo álbum, ela desmorona 
no palco e o vídeo viraliza. Na tentativa de escapar da humilha-
ção, ela aceita, relutante, acompanhar Conrad em um cruzeiro 
até o Alasca.

Esta acabará sendo uma viagem de descoberta para pai e filha – 
assim como para Ben Wilder, um historiador que também sofreu 
um grande baque na vida. Ben está no cruzeiro para fazer uma 
palestra sobre o livro O chamado selvagem, de Jack London, 
que Helen adorava.

Enquanto Greta procura recuperar a autoconfiança e Ben en-
frenta seu futuro incerto, eles se apoiam um no outro para com-
preender as escolhas difíceis da vida.
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“Chorei de alegria ao final deste livro 
maravilhoso e sincero. Amei viajar 
para o Alasca com a rebelde e vulne-
rável 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, pai-
xão e todos os tipos de amor. Uma 
exploração inesquecível das rela-
ções 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 amoro-
sos mas também falhos.” — Linda Hol-
mes, autora de Não é errado ser feliz

“Sensível e verdadeiro, captura com 
perfeição a confusão de amar e ser 
amado. Uma envolvente história so-
bre relacionamentos que é também 
uma exploração perspicaz do que 
significa sonhar.” — Janelle Brown, 
autora de Pretty Things

“Um romance abertamente sentimen-
tal, no melhor sentido possível. Mos-
tra 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 Gre-
ta ao Alasca.” — Christine Pride, coau-
tora de We Are Not Like Them

“Smith criou uma história sobre mães 
e filhas, pais e filhos, luto e felicidade 
– e também sobre a indústria da mú-
sica, garra, sonhos e relações huma-
nas. Sua narrativa evoca as emoções 
cruas típicas da jornada para a cura.” 
— Kirkus Reviews

Jennifer E. Smith  é autora 
de nove livros, que já foram tradu-
zidos para 33 idiomas, e dois deles 
ganharam adaptação para o cinema. 
Ela tem mestrado em escrita criativa 
pela Universidade de St. Andrews, 
na Escócia, e atualmente mora em 
Los Angeles.
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