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NA EMOCIONANTE SEQUÊNCIA DE DIÁRIO DE UMA PAIXÃO, 
UM HOMEM LUTA PARA RECONQUISTAR SEU GRANDE AMOR

O CASAMENTO

Mais de 100 milhões de livros vendidos

NICHOLAS SPARKS lançou seu 
primeiro livro aos 31 anos, ao qual 
se seguiram outros 19. Suas obras 
foram traduzidas para 50 idiomas e 
já venderam mais de 100 milhões de 
exemplares no mundo todo. Doze 
de seus livros ganharam adaptações 
para o cinema e para a TV.
O autor mora na Carolina do Norte 
e tem cinco fi lhos.

www.nicholassparks.com

Foto do autor reproduzida com permissão da Warner 
Bros. Entertainment Inc. Todos os direitos reservados.

“Sparks está em sua melhor forma nesta comovente história de 
amor sobre um herói imperfeito que tenta corrigir seus erros.” 

– Booklist

Após quase 30 anos de casamento, Wilson Lewis é obrigado a 
encarar uma dolorosa verdade: sua esposa, Jane, parece ter 
deixado de amá-lo, e ele é o único culpado disso. 

Viciado em trabalho, Wilson costumava passar mais tempo no escritório 
do que com a família. Além disso, nunca conseguiu ser romântico como 
o sogro era com a própria mulher. A história de amor dos pais de Jane, 
contada em Diário de uma paixão, sempre foi um exemplo para os fi lhos 
de como um casamento deveria ser.

Diante da incapacidade do marido de expressar suas emoções, Jane 
começa a duvidar de que tenha feito a escolha certa ao se casar com 
ele. Wilson, porém, sente que seu amor pela esposa só cresceu ao longo 
dos anos. Agora que seu relacionamento está ameaçado, ele vai fazer 
o que for necessário para se tornar o homem que Jane sempre desejou 
que ele fosse. 

Em O casamento, Nicholas Sparks faz os leitores relembrarem a alegria 
de se apaixonar e o desafi o de se manterem apaixonados.

“Desde Diário de uma paixão, 
os fãs aguardavam ansiosamente 
por uma sequência da história 
de amor de Allie e Noah 
Calhoun. Pois a espera acabou. 
Sparks narra sua doce história da 
forma adequada, sem exagerar 
nos sentimentos, e deixa uma 
reviravolta extraordinária para 
o fi nal. As mulheres vão fechar o 
livro satisfeitas, suspirando 
e desejando ter um pouco 
do sincero e incrivelmente 
desejável Wilson nos próprios 
companheiros.” – Publishers 
Weekly

 “Uma aula emocionante sobre 
romance.” – Daily Mirror

“Nicholas Sparks escreve com 
uma profundidade de sentimento 
e uma ternura raramente vistas. 
Por vezes trouxe lágrimas 
de alegria e de tristeza aos 
meus olhos. Dolorosamente 
pungente.” – Peterborough 
Evening Telegraph

“Gente comum, pessoas que 
têm uma história para contar 
e que o fazem através de suas 
relações, seus amores, sonhos, 
ilusões e falhas. É o material que 
o escritor Nicholas Sparks usa 
em O casamento.” – El País
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QUANDO UMA PESSOA ESTÁ PRESTES A PERDER  

TUDO, SÓ O AMOR PODE SALVÁ-LA
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E m 1996, aos 16 anos, Maggie Dawes vai morar com uma tia 
que mal conhece em um vilarejo remoto na Carolina do Norte. 
Solitária e infeliz, ela só recupera o apetite pela vida quando 

conhece Bryce Trickett, um dos poucos adolescentes do lugar.

Autêntico, bonito e inteligente, Bryce apresenta a Maggie as belezas 
do vilarejo e a fotografia, uma paixão que, assim como o jovem, vai 
definir o resto da vida dela.

Em 2019, Maggie é uma renomada fotógrafa que mora em Nova 
York e se divide entre sua galeria de sucesso e as viagens a trabalho 
por todo o mundo. Este ano, porém, ela é obrigada a ficar na cidade 
durante a temporada de fim de ano, lutando para aceitar o grave 
diagnóstico médico que recebeu.

Enquanto fazem a contagem regressiva para o Natal, ela e seu as-
sistente se tornam cada vez mais próximos. Maggie então decide 
contar a ele a história de outro Natal, décadas atrás, e do amor que a 
levou a seguir um caminho que nunca teria imaginado para si mesma.

O desejo é um relato comovente sobre descoberta e perda, e tam-
bém um lembrete de que o tempo que passamos com as pessoas que 
amamos é o maior presente de todos.

Depois de O retorno, Nicholas Sparks escreve  
um romance sobre o legado do primeiro amor e as  

decisões que nos perseguem para sempre
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“Este livro é muito especial para 
mim, pois une duas profundas 
paixões que tenho: o fascínio por 
viagens e minha longa ligação com 
a Carolina do Norte, onde todos 
os meus romances se passam.

Em O desejo, você vai conhecer 
Maggie Dawes, uma fotógrafa de 
viagens. Sua trajetória profissional 
teve origem no verão em que 
ela se viu exilada em uma ilha 
no litoral da Carolina do Norte. 
Em Ocracoke, ela conhece não só 
seu primeiro amor, mas também 
uma família e uma paixão que se 
tornará sua profissão.

Eu tenho uma conexão com 
todos os livros que escrevi, 
mas acho que talvez este seja o 
melhor de todos. Você vai chorar, 
mas tomara que também ria e 
chegue ao final satisfeito com a 
história de uma mulher tentando 
aceitar o modo como as coisas 
aconteceram em sua vida, em 
vez de ficar presa ao que poderia 
ter sido. Esse é um desafio que 
todos nós enfrentamos: encontrar 
e expressar o amor, no tempo e 
na forma que nossa vida, muitas 
vezes imprevisível, permite.”

Nicholas Sparks

NICHOLAS SPARKS lançou seu pri-

meiro romance aos 31 anos, ao qual 

se seguiram outros 21 livros. Suas 

obras foram traduzidas para mais de 

50 idiomas e já venderam mais de 100 

milhões de exemplares no mundo to-

do, sendo 3 milhões só no Brasil. Onze 

de seus livros ganharam adaptações 

para o cinema e todos entraram para 

a lista de mais vendidos do The New 

York Times. O autor mora na Carolina 

do Norte e tem cinco filhos.

www.nicholassparks.com
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