


“Deliciosamente doce 
e reconfortante.”
SOPHIE KINSELLA
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Olá! Aqui estou eu de novo para contar a você sobre o 
que é este livro. É bem simples: Polly abre uma padaria!

Mas, para mim, o verdadeiro tema do livro é a coragem. 
É sobre continuar lutando quando tudo está contra 

você. Sobre se atrever a cair fora de uma competição. 
Sobre o prazer de fazer coisas com as próprias mãos 
e compartilhar com os amigos e vizinhos. Sobre como 

uma ação simples e criativa pode, com um toque 
de farinha e fermento, produzir algo mágico.

Também é sobre como as pequenas coisas podem nos 
trazer alegria. As estações do ano, o mar, o trabalho... 

tudo isso pode fazer a gente feliz, mesmo quando a 
vida tenta, com toda a força, nos colocar pra baixo.

Além disso, há um monte de piadas bobas sobre 
papagaios-do-mar. Provavelmente em excesso. 

Fiquei muito apegada a esse pássaro.

Espero que você goste.

Beijos,

Jenny

“Amei A padaria dos fi nais felizes. 
Fazia tempo que não encontrava 
uma distração tão maravilhosa 
e reconfortante como a que 
tive ao me perder nestas belas 
páginas.” – Jane Green, autora 
de A cidade dos bebês

 “Este livro é simplesmente 
encantador, romântico e com 
uma escrita brilhante que vai 
cativar você até o fi m.” – Hot 

Brands Cool Places

Um balneário tranquilo, uma 

loja abandonada, um apar-

tamento pequeno. É isso que espera 

Polly Waterford quando ela chega à 

Cornualha, na Inglaterra, fugindo de 

um relacionamento tóxico. 

Para manter os pensamentos longe dos 

problemas, Polly se dedica a seu pas-

satempo favorito: fazer pão. Enquan-

to amassa, estica e esmurra a massa, 

extravasa todas as emoções e prepara 

fornadas cada vez mais gostosas. 

O hobby se transforma em paixão e 

ela logo começa a operar sua magia 

adicionando frutos secos, sementes, 

chocolate e o mel local, cortesia de 

um lindo e charmoso apicultor. 

JE N N Y  CO L G A N  nasceu em 
1972, na Escócia, e é autora de 
comédias românticas, fi cções 
científi cas e histórias infantis. 
Seus mais de 25 livros foram pu-
blicados em dezenas de países e 
já venderam mais de 3 milhões 
de exemplares. Jenny adora bolo, 
Doctor Who e livros muito, muito 
longos — quanto mais longos, 
melhor. Mora em Edimburgo 
com o marido, os três fi lhos e o 
cachorro, Nevil.

Foto da autora: © Charlie Hopkinson

A padaria dos fi nais felizes é 

a emocionante e bem-humorada his-

tória de uma mulher que aprende 

que tanto a felicidade quanto um 

delicioso pão quentinho podem ser 

encontrados em qualquer lugar.
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“Um presente.”
JOJO MOYES

Quando eu era bem novinha, li todos os livros da pequena 
seção infantil da nossa minúscula biblioteca local. Depois, li 

obras sobre caligrafia, tênis de mesa, sobre as escoteiras, sobre 
como se tornar um espião... Enfim, todos os livros disponíveis. 

Eu achava que o objetivo era este: se você sabe ler, então vai ler 
todos os livros do mundo. Quando ganhei minha carteirinha de 
adulta, aos 13 anos, acabei percebendo que não era bem assim. 

Por isso, muito obrigada por escolher Um novo capítulo 
para o amor. Eu sei que você tinha inúmeras outras opções.

Esta é uma história sobre como a pessoa que ama livros veste 
uma camada de proteção contra o mundo, o que parece 

estranho, mas é algo em que eu realmente acredito. 

Então, ame o que você estiver lendo no momento. Enriqueça 
sua vida com livros, de qualquer tipo. Se não está gostando 
de um, tente outro – a vida é curta demais. Quanto a mim, 
eu ainda estou tentando ler todos os livros do mundo. Você 

também gosta de ler, então com certeza me entende.

Beijos,

Jenny
J e n n y  C o l g a n  nasceu em 
1972, na Escócia, e é autora de co
médias românticas, ficções cien
tíficas e histórias infantis. Seus 
mais de 40 livros foram publi
cados em dezenas de países e já 
venderam milhões de exemplares. 
Jenny adora bolo, Doctor Who e 
livros muito, muito longos – quan
to mais longos, melhor. Mora em 
Edimburgo com o marido, os três 
filhos e os cachorros.

Foto da autora: © Charlie Hopkinson

Só que o pequeno Hari encontrou 
seu primeiro amigo de verdade. 
Além disso, ninguém resiste à 
beleza do lago Ness brilhando ao 
sol de verão. 

Sem falar que é em lugares as
sim que os sonhos começam...

“Ninguém escreve romances do 
tipo ‘para esquecer da vida’ como 
Jenny Colgan.” – Sunday Express

“Irresistível.” – Jill Mansell

Z oe é uma mãe solo que cor
ta um verdadeiro dobrado 

para sustentar a si mesma e a 
seu filhinho de 4 anos, Hari. 
Quando o valor do aluguel de seu 
apartamento em Londres se torna 
exorbitante, Zoe fica sem saber o 
que fazer.

Então a tia do menino sugere que 
ela se mude para a Escócia para 
ajudar a gerenciar uma pequena 
livraria. Sair de uma cidade em 
que Zoe se sente tão solitária 
para morar num vilarejo acolhe
dor nas Terras Altas pode ser a 
mudança de que a pequena famí
lia tanto precisa.

No entanto, ao descobrir que seu 
novo chefe, o temperamental li
vreiro Ramsay Urquart, é um poço 
de hostilidade e que os filhos 
dele são mais do que malcriados, 
Zoe se pergunta se tomou a deci
são certa. 
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“Fresco e revigorante como 
a brisa do mar.” – S Magazine

“Jenny é naturalmente 
engraçada e cria personagens 
que continuamos amando 
mesmo depois que a leitura 
termina.” – Lisa Jewell, autora 
de Tempo de mudanças

Flora MacKenzie tem certeza 
de que foi uma escolha cer-

teira ter fugido de Mure, a paca-
ta ilha escocesa onde cresceu. 

Afinal, lá todo mundo a conhece 
desde que ela se entende por gen-
te, e ninguém a deixaria esque-
cer o passado. Em Londres, ela 
pode ser anônima, ambiciosa e se 
entregar à paixão sem futuro pelo 
chefe bonitão, o advogado Joel.

Mas quando um novo cliente do 
escritório exige a presença de 
Flora em Mure, ela é obrigada a 
conviver de novo com os irmãos 
(todos rústicos e aparentemen-
te incapazes de executar tarefas 
domésticas básicas) e com o pai. 

A
pequena ilha
da Escócia

“Irresistível.”
JILL MANSELL

É muito estranho viajar nas férias para tantos lugares 
e não passar algum tempo conhecendo o próprio país. Quando 

voltei a morar na Escócia depois de décadas, decidi corrigir isso.

Por ter nascido no sul, eu nunca tinha ido às Terras Altas nem às Ilhas. 
Então aproveitei essa oportunidade para visitá-las e, logo de cara, 

me apaixonei pelas Ilhas.

As praias vastas, os monumentos antigos, as extensas planícies 
sem árvores (elas geralmente não conseguem crescer com os ventos 
fortes), as infi nitas noites de verão, quando o céu nunca escurece... 

Tudo é encantador em sua singularidade.

Mure é um lugar fi ctício, mas espero que transmita a essência e 
a atmosfera daquelas ilhas incríveis bem ao norte, que são tão 

estranhas, lindas e maravilhosas.

Espero muito que você goste de A pequena ilha da Escócia. 
Este é um livro muito pessoal para mim, pois, depois de tanto tempo, enfi m 

voltei para casa, para a terra onde nasci, e (assim como a protagonista) 
descobri que ela estava esperando por mim esse tempo todo.

Beijos,

JennyJ E N N Y  C O L G A N  nasceu em 
1972, na Escócia, e é autora de co-
médias românticas, fi cções cien-
tífi cas e histórias infantis. Seus 
mais de 40 livros foram publi-
cados em dezenas de países e já 
venderam milhões de exemplares. 
Jenny adora bolo, Doctor Who e 
livros muito, muito longos – quan-
to mais longos, melhor. Mora em 
Edimburgo com o marido, os três 
fi lhos e os cachorros.

Foto da autora: © Charlie Hopkinson

Nessa volta forçada às raízes, 
Flora descobre um amor pela 
culinária que dá um novo sentido 
à sua vida. Logo fica claro que, 
para escrever sua história do seu 
jeito, ela precisará aprender a 
perdoar os erros que já cometeu.

A
pequena ilha

A
pequena ilha

A
pequena ilha
dada EscóciaEscóciaEscócia

“Irresistível.”
JILL MANSELL
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“Você vai devorar este
           livro de uma vez só.”
               SOPHIE KINSELLA

Contém receitas de
dar água na boca!

“Esta história que atravessa duas 
gerações é tão irresistível quanto 
a Paris retratada por Jenny 
Colgan.” – Publishers Weekly

“A adorável loja de chocolates 

de Paris vai fazer você rir 
num momento e chorar no 
seguinte.” – RT Book Reviews

Sim, é verdade que Anna Trent 

é supervisora numa fábrica de 

chocolate. Mas isso não quer di-

zer que ela saiba fazer chocolate. 

Então, quando um acidente muda 

sua vida e Anna vê a chance de ir 

trabalhar numa tradicional loja em 

Paris, ela tem certeza de que vão 

descobrir que é uma fraude.

Afi nal, existe uma diferença muito 

grande entre o chocolate industrial 

da sua cidade natal, no norte da In-

glaterra, e as criações feitas à mão, 

com ingredientes da melhor proce-

dência, pelo grande chocolatier
Thierry Girard. 

Mas com um pouco de sorte, muita 

paciência e a ajuda do exuberante 

novo amigo Sami e do galanteador 

Frédéric, Anna vai descobrir mais 

sobre o verdadeiro chocolate – e so-

bre si mesma – do que jamais sonhou.

JE N N Y  CO L G A N  nasceu em 
1972, na Escócia, e é autora de co-
médias românticas, fi cções cientí-
fi cas e histórias infantis. Seus mais 
de 25 livros foram publicados em 
dezenas de países e já venderam 
mais de 3 milhões de exemplares. 
Jenny adora bolo, Doctor Who e li-
vros muito, muito longos — quan-
to mais longos, melhor. Mora em 
Edimburgo com o marido, os três 
fi lhos e os cachorros.

Foto da autora: © Charlie Hopkinson

Olá! Aqui estou eu de novo para falar 
com você sobre mais um livro. 

Alguém já disse que o motivo pelo qual tanto amamos 
chocolate é que ele derrete na mesma temperatura que 

o interior de nossa boca. Cientistas também falam 
sobre a liberação de endorfinas. Qualquer que seja a 

explicação, chocolate é mesmo uma coisa maravilhosa.

Quando moramos na França, fiquei surpresa ao 
descobrir que os franceses levam essa iguaria tão a 

sério quanto qualquer outra comida. Existem muitas 
lojas maravilhosas de chocolate artesanal em Paris.

Mas este livro não é baseado especificamente em 
nenhuma delas, e sim no princípio de que, quando 
as pessoas dedicam a vida a algo que amam e que 

sabem fazer, coisas incríveis podem acontecer.

Espero que você goste e que me conte 
depois como se saiu com as receitas. 

Bon appétit!

Um beijo,

Jenny

Cheio de lições de esperança, engra-

çado e irresistivelmente viciante, A 
adorável loja de chocolates de 
Paris é um romance delicioso que 

nos lembra que sempre vale a pena 

lutar pelas coisas mais doces da vida.

num momento e chorar no 
seguinte.” – RT Book Reviews

im, é verdade que Anna Trent 

é supervisora numa fábrica de 
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