
Lucinda Riley
Harry Whittaker

Jane Ray
Ilustrações

É véspera de Natal. Os presentes já estão embrulhados  
ao pé da árvore enfeitada. Mas o pai de Graça é pescador e  

não está conseguindo voltar para casa por causa de uma  
grande tempestade em alto-mar.

Para a sorte de Graça, tem alguém lá  
em cima olhando por eles...

Uma história repleta da magia do Natal,  
perfeita para aquecer seu coração, escrita  

pela renomada autora Lucinda Riley e  
seu filho Harry Whittaker.
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Para o papai – L.R. & H.W.

Para o Clube do Livro – Gillian, Elspeth, Kate, Isabel, 

Cherrell e Caroline, com amor – J.R.





Se um dia você ficar com medo de algo ruim acontecer, 

sentir um negócio esquisito na barriga e suas pernas 

ficarem moles que nem geleia, você pode pedir ajuda a um 

anjo da guarda.

É muito fácil fazer isso, porque, mais do que tudo, os anjos 

adoram ajudar as pessoas.

Os anjos são muito velhos e muito jovens ao mesmo tempo. 

Parece impossível, mas não para um anjo.

“Impossível” é só uma palavra que os humanos usam quando 

não entendem muito bem as coisas.
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Embora os anjos sejam um pouco parecidos com você e co-

migo – só que com asas –, eles viram o planeta crescer e mu-

dar. Eles passam a maior parte do tempo no céu, brincando 

com as nuvens, arrumando as estrelas e assistindo ao pôr do 

sol. Anjos são mais ou menos como a luz do sol e o vento. 

Apesar de não podermos vê-los, às vezes podemos senti-los 

perto de nós.

E, se um anjo ouve você pedindo ajuda, ele desce até a terra, 

onde os humanos passam a maior parte do tempo.

Existem muitos anjos diferentes, que são especialistas em 

cuidar de muitas coisas diferentes. Mas não se preocupe, pois 

o anjo certo sempre vai encontrar você quando for preciso.

Esta é a história de um anjo da guarda chamado Esperança e 

de uma garotinha chamada Graça...




