


“Um retrato comovente e afetuoso da jornada do amor.” — Booklist
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“Uma história emocionante que 
consolida a reputação de Nicola, 
cujas obras deveriam ser leitura 
obrigatória quando o assunto é 
romance adolescente.” – School 
Library JournalLibrary Journal
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– E aí, você acha que a gente vai 
dançar melhor agora que se conhe-
ceu um pouco mais? – pergunta X.

– Acho que sim.

A verdade é que já esqueci que foi 
por isso que começamos a sair juntos.

– Só tem um jeito de saber. Quer en-
saiar agora? – pergunta ele.

Ele me puxa para mais perto.

– Estou muito a fi m de te beijar – diz X.

– Na dança de salão não tem beijo.

Ele abre um sorriso, sem tirar os 
olhos da minha boca.

– Isso é um sim?

Eu sei que vou beijá-lo. Já tem um 
tempo que quero fazer isso. Só não 
fi z ainda porque tenho medo. E se 
eu vir nosso futuro? E se ele não 
for bom?

“Uma história de amor extraordi-
nária e irresistível, que continua-
rá na memória do leitor por mui-
to tempo.” – Kirkus Reviews

“Nicola tem uma compreensão pro-
funda do gênero romântico. Leitores 
de todas as idades vão adorar suas 
refl exões sobre a vida e o amor.” 
– The New York Times  
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nicola yoon é autora dos 
best-sellers Tudo e todas as coisas
e O sol também é uma estrela, am-
bos adaptados para o cinema. Ela 
cresceu na Jamaica e no Brooklyn 
e hoje mora em Los Angeles com a 
família. É uma romântica incurável 
que acredita ser possível se apaixo-
nar num instante e que essa paixão 
pode durar para sempre. Instruções 
para dançar é seu terceiro romance.

nicolayoon.com

“Uma história cativante sobre primeiro amor, com diálogos 
inteligentes e personagens cheios de nuances, 

mais um toque de magia para deixar tudo realmente 
inesquecível.” – BookPage

Desde que seus pais se separaram, Evie Thomas não acredita mais no 
amor. Ela fi ca ainda mais desiludida quando algo estranhíssimo acon-
tece: ao ver um casal se beijando, ela de repente é dominada por uma 
visão do início daquele romance… e de como ele vai acabar.

Afi nal, como Evie tem aprendido, mesmo as maiores histórias de amor 
terminam com um coração partido.

Ao investigar por que continua tendo essas visões, ela vai parar num 
estúdio de dança e resolve se matricular. Lá, aprende a dançar valsa, 
tango e salsa tendo como par Xavier, mais conhecido como X.

O jovem é o oposto de Evie: aventureiro, apaixonado, ousado. Ainda por 
cima, tem como lema de vida dizer sim para tudo – inclusive participar 
de um concurso de dança com uma garota que acabou de conhecer.

Apaixonar-se por X defi nitivamente não estava nos planos de Evie. 
Se as visões lhe ensinaram alguma coisa, é que ninguém escapa ileso 
do amor. Mas, à medida que os dois se aproximam, ela é forçada a 
questionar tudo que achava que sabia. No fi m das contas, será que o 
amor vale a pena?
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