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“Agridoce e 
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 pequeno ge� o degentileza

Alice observou Bob saltitar alegremen-

te pela trilha ao sol da manhã, o monte 

de pelos cintilando enquanto suas patas 

robustas cobriam o chão de pegadas fun-

das, e ela teve um nítido déjà-vu. 

Ar puro, companhia silenciosa. Passeios 

matinais com um cachorro me fazem 

feliz, pensou. Eu já estive aqui antes. 

Quando? Ela se esforçou para encon-

trar a lembrança, mas não conseguiu.

Olhou para as árvores. Não sei quem 

eu era, pensou. Esse é o problema. Só 

sei quem sou agora, e acho que algo 

não se encaixa. Por quê?

O sol brilhava acima das árvores e dos 

campos de Longhampton. Talvez não 

seja porque eu já estive aqui antes, pen-

sou. Talvez aqui seja o lugar onde eu 

deveria e� ar o tempo inteiro. Era uma 

sensação estranha, e ela a afa� ou depres-

sa, antes de voltar co� endo para o hotel.

Lucy Dillon cresceu em Cúmbria, 

um condado no 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 (Editora 

Arqueiro) e Lost Dogs and Lonely Hearts

foram premiados pela Associação 

de Romancistas Românticos (RNA) 

como melhores do ano em 2010 e 

2015. Dela, a Arqueiro publicou tam-

bém Lições ine� eradas sobre o amor.

www.luc ydillon.c o.uk
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“Os livros de Lucy Di� on são sempre 

repletos de humor e sabedoria.” 

– Jenny C olgan

Libby é uma mulher otimista e sonhadora que leva uma vida 

bastante so� sticada em Londres. Com a morte do sogro, ela e o ma-

rido decidem ir para o interior da Inglaterra, para ajudar sua sogra a 

cuidar do hotelzinho da família. 

É uma mudança e tanto na rotina dos dois, mas Libby logo � ca ani-

mada para transformar a simples ho	 edagem em um hotel buti-

que. Em pouco tempo, porém, ela percebe que esse projeto é muito 

mais estressante do que imaginava. Além disso, apesar de e� ar con-

vivendo bem mais com o marido, ela nunca se sentiu tão sozinha.

Um dia, Libby te� emunha um atropelamento em frente ao hotel 

e não faz ideia de que sua vida e� á pre� es a mudar drasticamente 

mais uma vez. Alice, a vítima do acidente, perde a memória e, como 

e� á sem telefone nem documentos, ninguém consegue saber sua 

origem. Enquanto ela não se recupera, Libby lhe oferece abrigo.

De maneiras diferentes, as duas mulheres se veem em uma crise de 

identidade, e esse pequeno ge� o de gentileza de Libby dá início a uma 

reação em cadeia de novos começos para elas e todos ao seu redor.

capa_gesto-gentileza_23mm.indd   1
capa_gesto-gentileza_23mm.indd   1

11/05/22   17:3511/05/22   17:35

100
pedaços

de
mim

100
pedaços

de
mim

Os raios de sol aqueciam o apartamen-

to apesar do frio lá fora. Gina avaliou o 

espaço disponível e parou diante da pa-

rede ao lado da janela, que pedia uma 

obra de arte fabulosa. Ainda não tinha 

a pintura ou gravura certa, mas já havia 

traçado um plano para se livrar de tudo 

de que não precisava ou que não amava 

da casa antiga e comprar algo... incrível.

Tudo da casa antiga.

Sentiu um frio na ba� iga diante da in-

cógnita que seriam os meses seguintes. 

Gina sabia que seria di� cil: voltar a na-

morar aos 33 anos, libertar-se da vida 

que tivera com Stuart e ter que fazer 

novos amigos para substituir os que ele 

levara consigo. 

Mas o novo apartamento a ajudaria a re-

começar. Tudo que amava e� aria ali bem 

à vista, o tempo todo, em vez de escondi-

do em armários. E poderia decidir o que 

manter lá. Não havia espaço para muita 

coisa, então teria que ser seletiva. Dali em 

diante, tudo que entrasse naquele apar-

tamento deveria fazê-la feliz ou ser útil 

– de preferência as duas coisas. 

Quais eram os 100 itens de que ela real-

mente precisava?

Seria possível se livrar de tanta coisa e 

manter alguma parte de si mesma? Ou 

era esse o objetivo: poder se concentrar 

em ser você mesma em vez de depender 

de coisas que explicassem quem você é?

O pensamento fez Gina sentir frio e ton-

tura, mas não medo. 

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. Dela, a Editora 

Arqueiro também publicou Lições ines-

peradas sobre o amor.

www.luc ydillon.c o.uk
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“Esta história inspiradora 

não só me trouxe diversão de alta 

qualidade como também me fez 

mudar a maneira de ver a vida.” 

– Katie Ff orde,  autora de Uma pitada de amor

Depois de um � m de relacionamento di� cil, Gina Bellamy 

ainda e
 á tentando se recuperar e descobrir como ser feliz sozi-

nha. De repente, ela se dá conta de que os objetos aos quais deu 

valor por tanto tempo simplesmente não se encaixam mais em 

sua nova vida. 

Determinada a recomeçar do zero, ela decide se livrar de todas as 

coisas materiais, exceto as 100 que considerar imprescindíveis. 

Mas o que vale a pena preservar? As cartas do único homem que ela 

já amou? Uma lembrança do pai que nunca conheceu? Ou um vaso 

de vidro azul que capta perfeitamente a luz do sol entrando pela 

janela, mesmo nos dias mais cinzentos?

À medida que deixa o passado para trás, Gina relembra tudo de 

bom que já lhe aconteceu e também se reconcilia com as coisas 

ruins. Durante esse ritual de autoconhecimento, ela descobre que 

todos os dias têm algo para ser aproveitado. E quando decide fazer 

exatamente isso, abre espaço para que o melhor da vida aconteça. “Um livro brilhante. Saboroso, 

inteligente e profundamente 

emocionante”. 

– Sophie Kinsella
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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
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“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 Como eu era antes de você
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