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Jeannie e� ava a vinte minutos da pre-

feitura quando lhe oco� eu o primeiro 

pensamento que não conseguiu ignorar 

a re� eito do casamento. Não consigo 

respirar.

– Tudo bem aí, querida? – perguntou o 

pai, Brian, sentado ao seu lado no banco 

traseiro do ca� o.

A mão dele buscou a dela e o aperto re-

confortante fez com que Jeannie sentisse 

vontade de chorar.

– Eu e� ou bem!

– Você falou de um jeito que…

Ele não terminou a frase, a te� a franzi-

da, confuso.

– Eu… – Ela expulsou as palavras. – Eu 

só… só e� ou… Será que a gente pode… 

parar em algum lugar? Só um pouquinho?

O motorista sinalizou, e� acionou embai-

xo de uma árvore e desligou o motor.

Tem que ser agora, pensou Jeannie, mas 

não sabia como começar.

– Se você tiver alguma dúvida quanto a 

se casar, por menor que seja, fale agora – 

disse Brian. – Não é tarde demais.

Ela baixou a cabeça e a levantou de novo, 

bem devagar. O aceno a� rmativo mais 

lento de toda a sua vida, um ge� o simples 

que destruiria o dia de uma pessoa. 

– Você e� á dizendo que… que tem certe-

za de que quer se casar com Dan ou que… 

que quer cancelar tudo?

– Não posso me casar com Dan.

Lucy Dillon cresceu em Cúmbria, 

um condado do norte da Inglaterra. 

Leu vários livros na Universidade de 

Cambridge, depois um monte de  re-

vistas como assessora de imprensa em 

Londres, e aí leu os manuscritos de ou-

tras pessoas como editora de � cção. 

Atualmente mora em um vilarejo nos 

arredores de Hereford com o marido e 

os dois cachorros, um border terrier 

e um o� erhound.

Seus livros 100 pedaços de mim e Lost 

Dogs and Lonely Hearts foram premia-

dos pela Associação de Romancistas 

Românticos (RNA) como melhores 

do ano em 2015 e 2010.

www.luc ydillon.c o.uk

 lucy_dillon

 lucydillonbooks

 LucyDillonBooks

©
 T

im
 Bishop

“Grati� cante, inteligente e 

totalmente emocionante.” 

– S ophie Kinsella , autora de 

Os delírios de consumo de Becky Bloom

Jeannie sempre sonhou com uma grande paixão, e agora 

finalmente está vivendo um romance avassalador com Dan, um 

jovem veterinário. Depois de menos de um ano de namoro, ele 

a pede em casamento durante um fim de semana romântico em 

Nova York.

Os meses de noivado voam e de repente ela se vê no carro a cami-

nho do casamento. Tudo parece perfeito e mágico demais para 

ser verdade. Mas ela não consegue afastar do peito a sensação 

sufocante de que e
 á tomando a decisão errada.

Jeannie tem uma última chance de voltar atrás. Porém, quando 

decide agarrá-la, um golpe do destino joga tudo o que ela conhe-

ce pelos ares. 

Com o futuro parecendo incerto e sombrio, Jeannie mergulha 

em uma jornada de autodescoberta e constata que, para amar 

totalmente outra pessoa, primeiro precisamos aprender a ouvir 

nossos próprios desejos e necessidades. 

“Adorável e redentor, o tipo de 

leitura que faz você querer 

aproveitar melhor a vida.” 

– Jojo Moyes, autora de 
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