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Kit... Kit... Kit... Ele é-nos apresentado como um "bon 
vivant", um dos poucos homens que os pais não gostariam de 
ver a sua amada filha envolvida, por conta da sua fama mas 
será que Kit se coloca em situações "embaraçosas" sem 
motivos? Para isso temos que ler o livro... 
Por outro lado temos Lauren, uma mulher que foi 
formatada, que foi criada para um determinado 
acontecimento, para seguir a vida de uma determinada 
forma mas isso muda, quando se vê confrontada com uma 
determinada situação que aconteceu no livro anterior. 
Lauren é uma mulher muito formal, que não aprendeu a 
descontrair, a sorrir e a realizar algo que não se esperava. 
Lauren fazia com que não tivessem nada a reprovar, mas 
será que isso é porque a própria é assim ou porque quer 
pertencer a algum lugar? Também temos que ler o livro para 
o saber... 
São estas duas personagens tão diferentes que fazem um 
acordo e ficam juntos durante um Verão, e só posso dizer que 
esse Verão os vai mudar. 
Não simpatizei com Lauren no primeiro livro mas neste, foi 
muito bom ver a personagem a descontrair, aprender a rir e 
a ser espontânea, a não se preocupar com o que os outros 
possam dizer ou pensar. 



 

 

O que dizer do Kit, um maravilhoso homem, que achava que 
uma mulher "fria" não o divertia. Um homem que conseguiu 
abrir mão do seu próprio coração. 
  
Algo que me aconteceu neste e no livro anterior, foi voltar a 
não gostar ou "embirrar" com uma personagem, aqui foi 
Freyja uma mulher do passado de Kit. 
  
Resumo... Outro livro da autora que adorei, fico cada vez 
mais rendida a ela. Tenho ainda mais uma opinião para dar 
sobre o último livro da autora publicado, depois é esperar 
que a Editora Asa publicou próximo. 
  
Em 5 estrela, dei 4. 


