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Fingir estar apaixonada nunca foi tão gostoso
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“O livro de estreia de Elena Armas esbanja química. Os fãs de 
comédia romântica vão � car fascinados.” – Publishers Weekly– Publishers Weekly
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– Acho que nunca joguei futebol.

– Nunquinha? Tipo, nem uma vez?

– Nem uma vez – respondeu ele. – Você 
acha que isso vai ser um problema?

– Eu tentaria pegar o jeito logo, se fos-
se você.

– E o que acontece se eu não conseguir?

– O Time do Noivo vai perder. Feio. Se 
você for ruim de bola, todo mundo vai 
te culpar. Mas tudo bem, não dá pra 
ser bom em tudo.

Ele não se mexeu nem disse nada.

– Eu também teria medo. Nosso time 
é forte. – Não era. – E, só pra você 
saber, eu sou uma excelente zagueira. 
Mestre dos carrinhos e desarmes. – Eu 
não era. – Mas talvez você não saiba 
o que isso signifi ca.

– Zagueira, é?

Assenti. Ele não precisava saber a ver-
dade.

Aaron baixou a cabeça e o tom de voz.

– Você está tentando me impressionar 
falando de esportes, Catalina?

O jeito como ele pronunciou meu nome 
era novo. Eu não saberia dizer por quê, 
mas foi diferente de todas as outras ve-
zes. E fez meus braços se arrepiarem.

– É sexy, mas não pense que precisa 
me impressionar. Eu já estou impres-
sionado.

“Viciante desde a primeira página e 
comovente até a última.” – Ella Maise, – Ella Maise, 
autora best-seller e ilustradora da autora best-seller e ilustradora da 
capa deste livrocapa deste livro

“Tudo que você poderia desejar em um 
romance está aqui.” – Helen Hoang, – Helen Hoang, 
autora deautora de Os números do amor Os números do amor

E L E N A  A R M A SE L E N A  A R M A S nasceu na 
Espanha e se declara uma romântica 
incurável e uma orgulhosa acumuladora 
de livros. Depois de anos devorando 
histórias e postando sobre elas em seu 
Instagram, fi nalmente tomou coragem e 
começou a escrever.

Uma farsa de amor na Espanha é seu 
primeiro livro e já teve os direitos vendi-
dos para mais de 20 países.
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Uma viagem à Espanha, o homem mais irritante do Uma viagem à Espanha, o homem mais irritante do 
mundo e três dias para convencer todo mundo de que vocês mundo e três dias para convencer todo mundo de que vocês 

estão realmente apaixonados. Em outras palavras, um estão realmente apaixonados. Em outras palavras, um 
plano que nunca vai dar certo...plano que nunca vai dar certo...

Catalina Martín é uma jovem espanhola que trabalha como engenheira 
em Nova York. Com o casamento da irmã se aproximando, ela precisa 
desesperadamente de um acompanhante, porque não quer encarar so-
zinha toda a família, principalmente o irmão do noivo, que é ninguém 
menos do que seu ex. 

Sentindo-se pressionada, ela conta a mentirinha inofensiva de que tem 
um namorado americano. E agora todos em sua pequena cidade estão 
ansiosos para conhecê-lo.

Lina tem apenas um mês para encontrar alguém disposto a cruzar o 
Atlântico com ela e participar da sua farsa. Mesmo assim, quando Aaron 
Blackford, um colega de trabalho, se candidata à vaga de namorado de 
faz de conta, ela se recusa a aceitar. Embora ele seja alto, charmoso e 
lindo de morrer, também é condescendente, exasperante e insuportável.

Porém, quanto mais o casamento se aproxima, mais tentadora se torna 
a oferta. 

Enquanto os dois se perguntam se serão capazes de sustentar a história 
por um � nal de semana inteiro, Lina começa a perceber que, na vida 
real, talvez Aaron não seja tão terrível quanto é no escritório...

Sensação do TikTok, Uma farsa de amor na Espanha é um romance ca-
liente, bem-humorado e repleto de personagens inesquecíveis.
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