


Um épico arrebatador sobre amor, heroísmo e esperança 
durante a Grande Depressão, uma época em que a pró-

pria terra parecia se voltar contra seus habitantes.

T exas, 1921. Passada a Grande Guerra, uma nova era de abundân-
cia parece surgir no horizonte. Mas, para Elsa Wolcott, consi-

derada velha demais para se casar numa época em que o matrimô-
nio é a única opção das mulheres, o futuro parece sombrio. 

Até a noite em que conhece Rafe Martinelli e decide mudar o rumo 
de sua vida. Com sua reputação arruinada, ela acaba tendo que se 
unir a um homem que mal conhece.

Treze anos depois, o mundo é bem diferente: milhões estão desem-
pregados devido à Grande Depressão e à seca que devasta as Grandes 
Planícies, dizimando plantações e provocando tempestades de areia. 
Tudo está morrendo na fazenda Martinelli, inclusive o casamento 
de Elsa e Rafe, e cada novo dia é uma batalha pela sobrevivência. 

Nesse momento incerto, ela precisa fazer uma escolha angustiante: 
lutar pela terra que ama ou deixar tudo e partir para o Oeste, rumo 
ao desconhecido, em busca de uma vida melhor para a família.

Com o estilo apaixonante de Kristin Hannah, Os quatro ventos é 
uma história sobre resiliência e a força do espírito humano para 
sobreviver à adversidade, vista pelos olhos de uma mulher cujo sa-
crifício e cuja coragem representam toda uma geração.

Amor é o que permanece quando tudo o 
mais acabou. 

Amor. Na melhor das ocasiões, é um 
sonho. Nas piores, uma salvação.

E isso – o amor – me dá a coragem de 
que preciso hoje.

Os quatro ventos nos sopraram até 
aqui, gente de todo o país, aos limites 
deste grande território, e agora, fi nal-
mente, tomamos uma posição, a de 
lutar pelo que sabemos ser o certo. Lu-
tamos pelo nosso sonho, que será possí-
vel novamente.

“Um livro extraordinário. Uma lei-
tura rica e gratifi cante sobre laços 
familiares, perseverança e a cora-
gem das mulheres.” — Booklist

“Uma ode à força e à ferocidade das 
mães, e uma declaração de que, às 
vezes, o amor é a única coisa que nos 
mantém de pé.” — Associated Press

“A mestra da narrativa Kristin Han-
nah nos presenteia com um romance 
atual que destaca o valor e a delica-
deza da natureza.” — Delia Owens, 
autora de Um lugar bem longe daqui

“Épico e emocionante, uma trama 
incrível de sobrevivência e amor. 
Um livro majestoso e envolvente.” 
— USA Today

“Kristin Hannah criou uma histó-
ria fascinante de amor, coragem e 
sacrifício, combinando a realidade 
rigorosa do período histórico com 
personagens ricos e uma prosa lírica 
que encanta desde a primeira linha.” 
— Publishers Weekly

KRISTIN HANNAH  é autora 
de mais de 20 livros, que foram tra-
duzidos para 43 idiomas e venderam 
mais de 17 milhões de exemplares 
no mundo, sendo mais de 2 milhões 
apenas de Os quatro ventos. Pela Edi-
tora Arqueiro, já publicou também 
Tempo de regresso, A grande solidão, 
As coisas que fazemos por amor, As 
cores da vida, O caminho para casa, 
Quando você voltar e O Rouxinol.

Kristin tem um fi lho e mora com 
o marido no noroeste dos Estados 
Unidos e no Havaí.

www.kristinhannah.com
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