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O que acontece no clube do livro f ica no clube do livro “Uma leitura deliciosa, com a mistu-
ra perfeita de gargalhadas e suspiros. 
Toda cidade deveria ter um Clube do 
Livro dos Homens.” – Evie Dunmore, 
autora de Bringing Down the Duke

“Uma história linda, um retrato since-
ro e esperançoso do empenho pa ra se 
manter um casamento.” – The New 
York Times Book Review

– Eu também achava que eles estavam 
zoando com a minha cara. Levei um mês 
só para olhar para os livros que me de-
ram. Mas estou dizendo, aliás, todos nós 
estamos dizendo, que podemos ajudar. 
O clube do livro não é só sobre livros.

Malcolm assentiu solenemente.

– É uma irmandade, cara.

– Um estilo de vida – completou um 
sujeito.

– Uma jornada emocional, até.

Gavin recuou.

– Eu não gosto de jornadas emocionais.

– Confi a na gente – pediu Del. 

Gavin suspirou. A questão era que pa-
recia fácil demais. Bastava ler uns livros 
e pronto? Thea o aceitaria de volta de 
braços abertos? Estava mesmo tão de-
sesperado?

Imaginou a vida sem Thea.

Sim, estava desesperado.

“Um romance divertido, sexy e sin-
cero que fala tanto do amor de um 
casal quanto da verdadeira amizade.”
– Kirkus Reviews

LYSSA KAY ADAMS leu seu pri-
meiro romance ainda bem nova e 
foi fi sgada para sempre. Após uma 
longa carreira como jornalista, rea-
lizou o sonho de ver suas histórias 
publicadas. Ela escreve em tempo 
integral em sua casa no Michigan 
com a assistência de seu cachorro, 
Domino, que passa a maior parte do 
tempo roncando na escrivaninha.

Clube do Livro dos Homens foi elei-
to pela Amazon o melhor romance 
de 2019.
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“Lyssa Kay Adams criou uma das comédias 
românticas mais inovadoras e criativas do ano.”

– Entertainment Weekly

A PRIMEIRA REGRA DO CLUBE DO LIVRO É: 
NÃO FALE SOBRE O CLUBE DO LIVRO

Gavin Scott é um astro do beisebol, devotado ao esporte. No 
auge de sua carreira, ele descobre um segredo humilhante: 
a esposa, Thea, sempre fi ngiu ter prazer na cama. Magoado, 
Gavin para de falar com ela e acaba piorando o relaciona-
mento, que já não andava muito bem. Quando Thea pede 
o divórcio, ele percebe que o orgulho e o medo podem 
pôr tudo a perder.

BEM-VINDOS AO CLUBE DO LIVRO 
DOS HOMENS

Desesperado, Gavin encontra ajuda onde menos 
espera: um clube secreto de romances, composto 
por alguns dos seus colegas de time. Para salvar seu 
casamento, eles recorrem à leitura de uma sensual 
trama de época, Cortejando a condessa. Mas vai ser 
preciso muito mais do que palavras fl oreadas e ges-
tos grandiosos para que Gavin recupere a confi ança 
da esposa.
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