CLUBE DO LIVRO É:

Lyssa Kay Adams

ma das comédias
as e criativas do ano.”

O que acontece no clube do livro fica no clube do livro

“Uma história linda, um retrato sincero e esperançoso do empenho para se
manter um casamento.” – The New
York Times Book Review

UBE DO LIVRO

ebol, devotado ao esporte. No
bre um segredo humilhante:
er prazer na cama. Magoado,
acaba piorando o relacionao bem. Quando Thea pede
orgulho e o medo podem

– Eu também achava que eles estavam
zoando com a minha cara. Levei um mês
só para olhar para os livros que me deram. 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.

E DO LIVRO

– Um estilo de vida – completou um
sujeito.

a ajuda onde menos
romances, composto
time. Para salvar seu
itura de uma sensual
condessa. Mas vai ser
avras floreadas e gesrecupere a confiança

– Uma jornada emocional, até.
Gavin recuou.
– Eu não gosto de jornadas emocionais.
– Confia na gente – pediu Del.

Lyssa Kay
Adams

Gavin suspirou. A questão era que parecia fácil demais. Bastava ler uns livros
e pronto? Thea o aceitaria de volta de
braços abertos? Estava mesmo tão desesperado?
Imaginou a vida sem Thea.
Sim, estava desesperado.
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e, suspense e humor de forma
com personagens fortes e uma
s protagonistas.”

“Lyssa cria uma trama que se encaixa perfeitamente no movimento #MeToo, discutindo o assédio e
seu efeito sobre as mulheres sem
tornar pesada a comédia romântica
– na verdade, esses elementos só
tornam a história ainda mais interessante. Um livro excelente que
vai deixar os leitores ansiando pelo
terceiro volume.” – Bookreporter

m o emprego dos sonhos: ela é chef
taurante mais badalado de Nashville,
yce Preston, uma celebridade da TV.
s câmeras, seu chefe é um mau-caráter.

e assediando uma jovem recepcionisa demitida. Ela jura vingança, mas vai
otar alguém tão poderoso.

ecorrer a Braden Mack, um empresário
Ele se oferece para revelar ao mundo
mas Liv tem dificuldade em acreditar
sim, Mack precisa chamar refore do Livro dos Homens.

e estão lendo, o Clube do Liar Royce. Paralelamente, eles
ntrar o caminho para o coraesteja determinada a ignorar
ue surgir entre os dois.

“Uma leitura deliciosa, com a mistura perfeita de gargalhadas e suspiros.
Toda cidade deveria ter um Clube do
Livro dos Homens.” – Evie Dunmore,
autora de Bringing Down the Duke

– Esta casa é grande demais para um
homem solteiro – comentou Liv.
– Eu não vou ser solteiro para sempre.

Lyssa
Kay
Adams

– E se a futura Sra. Mack não quiser
morar aqui? Algumas mulheres gostam
de ter poder de decisão sobre as casas
onde vão morar.
– Planejo tratar a futura Sra. Mack
como uma princesa, então o que ela
quiser, ela vai ter.
Liv deu um riso de deboche.
– Você realmente lê romances demais.
Mack ergueu uma sobrancelha.
– E você não lê o suficiente. Quer conhecer a casa? Vou mostrar minha coleção de livros.
Liv soltou um gemido exagerado.
Mack tomou a mão de Liv e entrelaçou
seus dedos aos dela.
– Você precisa de um pouco de romance na sua vida.

