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O livro que eu escolhi foi Sinto a tua falta, de Kate Eberlen, porque 

me pareceu um livro interessante e a sinopse cativou-me imenso.  

Quando comecei a lê-lo, admirei-me com a escrita, principalmente 

em momentos de descrição: é muito boa, bem detalhada e ajuda-nos a 

imaginar os cenários e a reconhecer os sentimentos das personagens.  

O livro conta-nos a história de Tess e Gus, dois jovens de dezoito 

anos que acabam por se encontrar numas férias em Florença e, a partir 

dessas férias, começamos a seguir a vida de cada um deles, em 

paralelo. Ao contrário do que muitos possam pensar, este livro não conta 

apenas um pouco da vida deles, como se encontram de novo e 

começam um romance. Fala sobre duas vidas completamente diferentes 

que, por vezes, se cruzam mas nunca se envolvem uma com a outra.  

O livro faz-nos pensar, inicialmente, na possibilidade de eles se 

encontrarem, conversarem e talvez desenvolverem um romance, mas 

depois mostra-nos como as coisas podem ser bem diferentes do que 

pensamos. 



O mais curioso é que, tal como somos levados a pensar que eles 

podem construir uma vida juntos, as personagens também são levadas a 

pensar que a vida delas vai ser como sonharam, se trabalharem para 

isso. Nós vemos como as personagens tentam que tudo dê certo, mas 

também, como a própria vida mostra, que mesmo que eles tentem muito, 

vão sofrer reviravoltas, desilusões e surpresas, sejam elas boas ou más. 

Esta história faz-nos “nadar num mar de emoções”, onde sentimos 

compaixão pelas personagens, quando algo mau surge na sua trajetória, 

e felicidade quando elas conseguem que a sua vida corra bem. Contudo, 

sentimo-nos extremamente espantados com toda esta reviravolta de 

emoções e pensamentos que o livro provoca em nós e como o final é 

difícil de prever.  

Este livro é diferente de tudo o que li até hoje e recomendo imenso 

que o leiam! Podem ser “enganados” algumas vezes, mas vale muito a 

pena ler estas duas vidas tão únicas e improváveis que podem 

surpreender-nos tanto pelo lado positivo, como pelo lado negativo. 
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