


– Ai, meu Deus, Jasmine. É ele.

– Onde? 

Aponto para o cartaz com o rosto de 
Grant. A palavra DESAPARECIDO está 
escrita à mão abaixo da imagem.

– É ele? A gente precisa ligar para esse 
número. Você vai se sentir melhor se 
conectando com outra pessoa que 
se importa com ele.

– Talvez – digo, e estremeço. – Mas 
talvez não.

– Se você não ligar, quem vai li-
gar sou eu.

Prendo a respiração enquanto ela 
cumpre a promessa e pega o celular.

“Emily Giffin é uma grande 
mestra dos romances. Ela 
escreve sobre amor verdadeiro, 
maternidade, perdão e redenção 
como uma Jane Austen dos 
tempos modernos.”
Chicago Sun-TimesChicago Sun-Times

“Uma autora consagrada que 
consegue criar uma forte conexão 
com o leitor, desenvolvendo 
personagens carismáticos 
e tramas instigantes.”
The Atlanta Journal-ConstitutionThe Atlanta Journal-Constitution

“Emily mantém o leitor preso à 
história com um estilo refinado, 
sem perder o fôlego.”
Publishers WeeklyPublishers Weekly

“Emily tem um talento inigualável para criar histórias 
de mulheres modernas sobre vida, amor e família.”

RedbookRedbook  

UMA ENCANTADORA E EMOCIONANTE 

HISTÓRIA SOBRE A NOSSA ETERNA BUSCA 

PELO AMOR E PELA VERDADE

D
ecidida a se tornar jornalista, Cecily Gardner se mudou 
para Nova York. Quatro anos depois, prestes a fazer 30 
anos e sem perspectivas, ela se vê num bar, questionando 
se algum dia sua carreira vai deslanchar e se terminar com 

o namorado foi realmente uma boa ideia. 

No momento em que vai ligar para ele, um homem se senta ao seu 
lado e a impede. Grant é engraçado e atraente e os dois logo sentem 
uma conexão arrebatadora, que Cecily nunca teve com ninguém. Pela 
primeira vez, ela decide seguir o coração em vez da razão e mergulhar 
de cabeça no novo relacionamento.

Poucos meses depois, no dia 11 de setembro de 2001, as torres do 
World Trade Center são atingidas e, no meio do caos, Grant desaparece. 

Cecily começa a procurá-lo e acaba descobrindo que não é a única 
pessoa que está atrás de Grant. Ela decide investigar a fundo, mas as 
perguntas não param de surgir: será que Cecily o conhece de verdade? 
É possível amar uma pessoa que não é quem você imaginava?
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Emily GiffinEmily Giffin é formada pela Univer-
sidade Wake Forest e pela Escola de 
Direito da Universidade da Virgínia. 
Depois de trabalhar em uma empresa 
de advocacia por vários anos, mudou-
-se para Londres a fim de escrever em 
período integral. Seus romances são 
best-sellers do The New York Times 
e foram traduzidos para 35 idiomas, 
com mais de 11 milhões de exemplares 
vendidos. Emily mora em Atlanta com 
o marido e os três filhos.

www.emilygiffin.comwww.emilygiffin.com
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“Emily tem a habilidade única de 

capturar a complexidade das 

emoções humanas enquanto 

narra uma história arrebatadora.”

The Washington PostThe Washington PostEmily 
Giffin
Autora com mais de 11 milhões de livros vendidos
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