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Dois anos se passaram desde 
que Camila se despediu do 
Brasil. Vivendo seu sonho 
em NY com seus melhores 
amigos, ela pensa que este 
será um ano como os dois 
anteriores... Quando seus 
pais e amigos a convencem 
a voltar para casa, Camila 
se vê encurralada por 
lembranças do passado e 
o medo do futuro, sendo 
obrigada a enfrentar seus 
sentimentos adormecidos 
sem transparecer isso para 
as câmeras. Assim como 
em nossa própria vida, cada 
novo capítulo trará uma nova 
surpresa, novos personagens 
e novas emoções para essa 
história. Será que Camila 
está preparada para as 
consequências de viver 
seu sonho?

“Augusto Alvarenga é 
um garoto que escreve como um 
adulto, mas tem a alma de um 
menino. Menino cheio de amor 
e palavras para espalhar pelo 
mundo. Mais sinceras e íntimas 
que um diário, suas palavras 
são capazes de nos encher de 
esperança e sonhos e de nos 
paralisar de encantamento. 
Além de ter escrito o Um Amor, 
Um Café & Nova York, já 
escreveu uma grande quantidade 
de textos, contos e crônicas 
maravilhosas – e quer mudar o 
coração das pessoas através das 
palavras em páginas.”
Ana Lígia Fernandes

     @instaguto
     Augusto Alvarenga

Um amor, um café 
& Nova York

Augusto Alvarenga

“Um Amor, um Café & Nova York é um livro capaz de 

nos conquistar por completo. O enredo e o cenário 

principal são escritos com uma riqueza de detalhes 

que encanta e envolve ainda mais o leitor. O autor 

nos mostra que sonhos podem ser realizados e que 

vale a pena acreditar no sonho que se tem.”

GIOVANA PEDROSO

SÃO PAULO - SP

“É muito satisfatório quando um livro consegue 

mexer tanto com as nossas emoções, e este livro 

não deixou a desejar. A narrativa é leve e com 

personagens marcantes, que nos cativam até o � -

nal da obra. É uma maneira única e sincera para 

falar do amor.”

BELO HORIZONTE - MG

PATRICIA NOLASCO

“Um Amor, um Café & Nova York 
é aquele livro que quando acaba 
deixa um vazio no peito; que nos faz 

entrar na história, apaixonar pelos 
personagens, viver cada emoção 
junto deles, e, principalmente, 
torcer por um encantador � nal 
feliz. “

TAÍS BALDISSERA

CAXIAS DO SUL - RS

“É dí� cil encontrar as pa-
lavras certas. Eu amo tudo 
sobre esse livro. E não es-
tou falando só da história 
linda... Tem a ver com a 
realização de sonhos tan-
to na � cção, quanto aqui 
mesmo, na realidade.”

“Gostaria de protagoni-
zar uma das histórias do 
Augusto. Com certeza 
me encontraria em algum 
lugar mágico, acompa-
nhada de pessoas espe-
ciais e cativantes. Por 
meio de suas palavras, 
Augusto faz com que nos 
percamos no tempo e no 
espaço. Com ele viajamos 
sem sair do lugar e nos 
apaixonamos por seus 
personagens.”

BELO HORIZONTE - MG

ALICE TELES

GABY MONTEIRO
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– Para todas as pessoas  
que sonham junto comigo.
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. 7 . 

Prólogo
“Eu poderia ser a princesa, e você poderia ser o rei 

Poderíamos ter tido um castelo, usar um anel,  
Mas não, você me deixou ir 

Não, você realmente me machucou”

Coldplay e Rihanna – Princess of China

Às vezes, o destino toma rumos inesperados. Às vezes, somos obri-
gados a passar por situações sobre as quais simplesmente não te-
mos controle. Às vezes, as pessoas sabem o que é bom para nós, e 
fazem por nós escolhas quando não podemos fazê-las. Mas tudo é 
uma questão de ponto de vista.

No meu ponto de vista, sobre o passado... Eu era só uma ga-
rota de 19 anos, pela primeira vez em Nova York, com um namo-
rado que fazia de tudo por mim. Que fez de tudo por mim. Que 
me deu, inclusive, o que ninguém mais podia: a viagem dos meus 
sonhos. Se tivesse parado por aí...

Quando você se dá conta de que está no meio da Times 
Square, sem destino, sem responsabilidades, sem culpa, tudo o 
que pode fazer é aproveitar o momento. São momentos assim 
que você pensa que serão eternos, que não importa o que acon-
teça aquilo ficará na sua memória como algo bom para sempre. 
Momentos em que você pensa que sua vida está no ápice... Mas 
eu aprendi algo com isso tudo: assim como o mundo dá voltas, 
você pode ir do topo para a base em um piscar de olhos. 

Parece desesperador o despencar de sensações, mas é preciso 
lembrar de uma coisa: em breve você pode estar por cima de novo.

Quando aquele avião decolou em Belo Horizonte e aquela 
mensagem de texto chegou ao meu celular, eu chorei. Chorei em 
silêncio por cerca de meia hora. Mas eu já não suportava mais 
chorar. Estava sendo ingrata com tudo que estava acontecendo: 
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uma vida em Nova York com meus melhores amigos estava me 
sendo oferecida, o que mais alguém podia querer? E não era qual-
quer vida: era a vida que eu sonhei para mim.

Dali em diante eu me obriguei a parar. Saí do meu assento 
no avião e fui até o toalete. Parei, me olhei no espelho e me vi es-
gotada. Lavei bem o rosto, para lavar a alma também. Junto com 
a água que escorria na pia, eu pedi a Deus que levasse também to-
das as minhas lágrimas. Eu, que nunca gostei de despedidas, esta-
va sendo protagonista de muitas em pouco tempo, e já estava can-
sada de ver as pessoas que amo se distanciarem até desaparecerem.

Por mais que soubesse que elas estariam lá quando eu vol-
tasse, elas estariam lá, e não comigo. Elas não estariam mais 
presentes a cada passo, certeiro ou em falso que eu desse. Eu 
não presenciaria os momentos marcantes de cada um; eu não 
estaria por perto para abraços... Eu estaria bem longe, vivendo 
praticamente sozinha. 

A ideia me pareceu esmagadora, talvez parecesse assim a todos...
Naqueles dias, eu cheguei a Nova York acompanhada do 

Pedro e da Marina, que ficaram, obviamente, maravilhados. As-
sim como eu na primeira vez. Mas olhar para cada canto da ci-
dade e não ver o Guilherme... Aquilo sim era esmagador. Meu 
estômago revirava, e aquela sensação de vazio sempre voltava... 
Era comum eu ficar abatida, olhando para o nada... Então co-
mecei a me sentir realmente mal, uma vez que a Marina e o 
Pedro estavam vivendo aquilo tudo pela primeira vez e eu prova-
velmente estava atrapalhando. Eles estavam ali por minha causa, 
e minha mente bem longe por causa do Gui.

Na segunda semana, resolvi dar um basta: eu não tinha tido 
notícias do Guilherme desde a minha chegada, e, por mais preo-
cupada que eu estivesse, senti que ele provavelmente precisava 
de um tempo. Ou que eu precisava de um tempo para me desli-
gar do Brasil e me ligar em Nova York. Por esse motivo, precisei 
mudar meus planos: não fui ao Brasil no Natal daquele ano. Eu 
só estava em Nova York havia um mês, todos estavam tentando 
se acostumar com uma nova vida nada fácil, e quebrar toda a 
rotina sem nem mesmo estarmos acostumados a ela me pareceu 
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besteira. Eu até iria, mas antes, caso tivesse a certeza de que veria 
o Gui... No entanto, pensar que o dito cujo nem queria notícias 
minhas, ou me dar notícias dele, me fez mudar de ideia. 

Concordamos em passar um Natal “solitário”, apenas uns 
com os outros... Assim, evitaríamos mais uma choradeira de des-
pedida e também a vontade de não sairmos mais do lugar que 
conhecemos a vida inteira como casa; evitaríamos sofrer por par-
tir de novo.

Lembro-me muito pouco daqueles dias, mas me lembro do 
Natal porque isso sempre foi algo inesquecível para mim, e não 
foi diferente naquele ano. Alguns dias antes, conseguimos um 
“apartamento” para morar. Na verdade, o lugar era uma espécie 
de galpão, mas era muito espaçoso e em conta, o que foi imedia-
tamente levado em questão. Tudo bem, ele ficava no Brooklin, 
mas era bem perto da ponte e Manhattan estava a menos de 20 
minutos. E havia táxis para todo lado. 

Uma semana antes daquele Natal nós reformamos tudo: li-
xamos e repintamos a parede; conseguimos em algumas lojas no 
Brooklin uma mobília antiga que só precisava de alguns reparos; 
compramos também alguns itens de decoração, e com três pes-
soas trabalhando pesado, dois dias antes do Natal nós tínhamos 
um espaço para chamar de lar. Ou, ao menos, tentar.

Compramos enfeites natalinos um dia antes, quando as ruas 
de Nova York estavam abarrotadas de pessoas, turistas e morado-
res locais. O frio era dominante e, dessa vez, havia neve. Seria o 
Natal perfeito, exceto por uma ausência.

Procuramos pela cidade inteira alguma comida que nos 
lembrasse do Brasil, e depois de muito procurar, finalmente en-
contramos pão de queijo. O preço era bem alto, mas como era 
uma das poucas recordações que teríamos de casa, compramos. 
Também havia na nossa ceia um champanhe, muito vinho, mui-
ta felicidade e saudade. Apesar de tudo, foi um dos melhores 
natais da minha vida.

Já eram quase cinco da manhã e eu, a Marina e o Pedro não 
queríamos nem saber de dormir. Por isso, fomos até o telhado 
do galpão pela primeira vez e ficamos deslumbrados: o telhado 
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tinha uma vista maravilhosa para a ponte do Brooklin e para o 
Centro Financeiro de Nova York (onde ficavam as Torres Gê-
meas e agora ficava o memorial). Ficamos ali, abraçados uns aos 
outros tentando sobreviver ao frio enrolados em um edredom 
nada glamoroso e esperando o sol nascer. Quando aconteceu, eu 
fechei meus olhos e os apertei com força. Vi toda a viagem com 
o Gui passar diante deles: a chegada, nossos olhos exaustos, mas 
exalando felicidade ao chegarmos à Times Square, o primeiro 
passeio no Central Park de mãos dadas, a vista da cidade inteira 
no topo do Empire State Building – que eu conseguia ver todo 
iluminado do meu telhado –, o show da Beyoncé, o nosso pseu-
docasamento, os dias seguintes, a ida ao restaurante, as músicas 
no piano, o produtor indo atrás de mim, o nosso término, recon-
ciliação, viagem de volta e despedida.

Até ali, eu não sabia que a vida de alguém, especialmente a 
minha, pudesse mudar tanto em tão pouco tempo. Mal sabia eu 
que mais mudanças só estavam esperando aquele sol nascer para 
me atingir como um trem desgovernado.
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Parte um:

Trem desgovernado
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Capítulo 1 Trem Desgovernado
“Quanto mais juro que estou feliz, mais me sinto só 

Porque eu só vou levando as coisas 
Eu nem mesmo posso fazer as emoções saírem 

Eu não sei para onde ir  
Eu não sei o que sentir 

Eu não sei como chorar 
 Eu não sei por quê. 

E agora?”

Rihanna – What Now

Fomos dormir pouco depois do nascer do sol, e eu acordei às duas da 
tarde – horário de NY – com meu telefone urrando. Era o Guilherme.

– Alô?
– Camila?! Oi, é a Jaque, a mãe do Guilherme.
– Jaque? – me sentei na cama. O tom que ela tinha não 

era nada bom, sem falar que ela nunca foi muito com a minha 
cara, provavelmente por ciúmes do Guilherme comigo. Ela es-
tava doente na última vez em que ouvi falar, e nunca tinha me 
ligado, então o motivo devia ser muito sério.

– Sim, eu mesma. Desculpe, eu nem sei que horas são em 
Nova York, mas... 

– São duas horas – interrompi mal-humorada. – O que hou-
ve com o Guilherme? Tá tudo bem?

– Pois bem, esperava que você me respondesse – atacou ela.
– Olha só, Jaqueline, eu estou em Nova York, é Natal e esse 

telefonema me acordou nesse minuto. Eu não sei o que houve 
com o Guilherme porque o seu filho simplesmente não fala comi-
go desde o dia em que eu me mudei, o que já faz mais de um mês 
– eu estava furiosa. Pela falta de notícias, pela saudade, e pela acu-
sação raivosa e descontrolada da Jaque em plena tarde de Natal.
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– Sei muito bem onde você está, Camila, e sei também que 
desde que você saiu a minha família está em ruínas! Mais espe-
cificamente, o seu namorado, o meu filho!

– Do que você está falando, Jaqueline? O que está aconte-
cendo? Será que você pode, por favor, me explicar do que é que 
você está falando? – Àquela altura eu já tinha pulado da cama.

– Pois bem, Camila... Desde que você saiu daqui, o Gui-
lherme tem chegado tarde em casa, não fala mais com ninguém 
direito, não dá notícias, às vezes chega bêbado e nunca mais sor-
riu! Como se isso tudo não fosse o bastante, ele ainda sumiu 
ontem e não passou o Natal com a família! Sem deixar nenhuma 
notícia! Como você deve ter notado, estou te ligando do celular 
dele porque o achei jogado no meio das cobertas emboladas... 
Eu gostaria de saber o que é que você levou do meu filho, pois 
eu exijo de volta! – ela só podia ter enlouquecido.

– Jaqueline, olha, eu realmente gostaria de ter algo pra te 
falar a respeito do Guilherme, mas a única coisa que eu sei é 
que estou chocada com tudo o que você me disse! Eu juro que 
não fazia ideia... – e fui interrompida pelo barulho da campa-
inha. Caminhei até a porta (ou deveria dizer portão?) do galpão 
e deixei a Jaqueline esperando. Quando abri a porta, o celular 
simplesmente caiu das minhas mãos. 

Ali, bem na minha frente, na tarde de Natal, estava o Gui-
lherme: um buquê meio murcho nas mãos, o cabelo despen-
teado e uma cara de quem não dormia havia dias. Olhei para 
ele completamente incrédula, e de repente ouvi vozes que não 
eram minhas, da Jaque ou do Guilherme, e elas vinham de trás 
de mim: – Guilherme???

As vozes vinham da Marina e do Pedro, de pijamas e com os 
cabelos atrapalhados e as feições tão incrédulas quanto a minha. 

– Oi – ele disse meio sem graça.
Busquei o celular no chão e tentei achar as palavras. – Escu-

ta, Jaque, se isso te acalma, seu filho está bem na minha frente. E 
eu vou desligar agora, até mais... – ela já ia começar a protestar, 
mas eu nem quis ouvir, desliguei na cara dela. O celular começou 
a tocar de novo, então eu o entreguei junto com o buquê murcho 
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para a Marina com uma cara feia, como se dissesse “toma conta 
disso”. Ela cutucou o Pedro e os dois foram em direção a uma pe-
quena parede bege que agora era a divisão da nossa cozinha.

– Será que eu vou poder entrar? – Ele perguntou, e só então 
me dei conta de que ele ainda estava na porta. Fiz um sinal para que 
entrasse e empurrei a porta de ferro, que se fechou em um estrondo.

– Bacana o que você fez aqui... – ele observava minha casa. 
– A Jaque no telefone era minha mãe? – e se sentou numa pol-
trona próxima.

– Sim, ela era a sua mãe. E obrigada, nós nos viramos muito 
bem com o espaço. Eu posso saber como você me achou? – e 
fiquei de pé de frente para ele, enquanto o observava. Eu estava 
com saudade, mas também com raiva.

– Ahm... Digamos que você tem amigos no Brasil, e eles têm 
seu endereço. Não foi difícil convencê-los a não te contarem nada, 
uma vez que eles disseram que mal tinham contato com você.

Então ele estava me julgando?
– Falou a pessoa que desapareceu há semanas. Sem dar 

notícias à própria namorada. E depois desapareceu na noite de 
Natal sem dar notícias à própria mãe. Ao menos meus amigos 
sabem onde eu moro, e sabem quando e onde podem me encon-
trar, mesmo a muitos quilômetros de distância – disparei.

– Ah, então você já conversou com a minha mãe...
– Conversei. E descobri coisas que você não quis contar, né?!
– Tipo o quê? – ele provocou.
– Tipo tudo?! – a Marina e o Pedro apontaram com a ca-

beça por trás da divisória que dava para a cozinha. Acho que 
gritei. – Que direito você tem de sumir, hem, Guilherme? Nós 
namoramos. Há três anos! Como você quer que o nosso relacio-
namento dê certo se você fica sem dar um “oi” de notícia duran-
te dois meses? Não é como se eu fosse sua vizinha, eu moro em 
Nova York agora! 

– Esse é o problema! Você mora em Nova York agora! – ele 
gritou de volta levantando da poltrona, o nariz colando com o 
meu. O Pedro pigarreou. Ele apareceu vindo em nossa direção 
com um shortinho de pijama azul e uma blusa cinza, e com 
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uma bandeja com duas canecas. – Vim só trazer um café pro 
Guilherme e o seu chá de morango. Talvez acalme os nervos 
– entregou o café do Guilherme e depois me entregou o chá. 
Chegou bem perto de mim e eu me afastei um pouquinho, as-
sustada. O Guilherme nos encarou. “Pega leve com ele... Não 
deve estar sendo fácil. Ele atravessou as Américas. Pense nisso”. 
Sussurrou e saiu.

– Guilherme, vamos conversar lá em cima, por favor – ele 
ainda me encarava. – No telhado... Por favor... – me afastei, fui até 
a divisão que ficava entre um quarto e o outro e puxei o roupão. 
Fechei com um laço e voltei para a sala. Vi que o Guilherme en-
carava a janela suja que ainda não tínhamos tido tempo de limpar.

Peguei as chaves da porta que dava para o telhado e acenei 
para ele com a cabeça indicando a porta. A empurrei e ela se 
abriu com um rugido. A Marina apareceu me olhando. – Só vou 
ao telhado. Já volto – pisquei para ela e saí. O Guilherme veio 
atrás, cabisbaixo, e empurrei o portão de volta.

Subimos as escadas e chegamos ao telhado – ainda havia co-
pos descartáveis jogados pelos cantos e uma garrafa de champanhe 
pela metade. – A festa deve ter sido boa – ele rompeu o silêncio. 

– Foi, sim – respondi seca. 
– Que vista! – ele disse, parecendo surpreso. Talvez estivesse 

mesmo, como eu fiquei quando a vi pela primeira vez... – Linda, 
não? Lembrei de você quando cheguei aqui pela primeira vez. 
Foi a última vez que tentei te ligar... Você já deve imaginar o que 
veio em seguida.

Ele desviou o olhar.
– Olha, Camila, eu sei que... – ele começou a falar e eu 

interrompi. – Não, Guilherme... Olha você! Quando nós estáva-
mos bem ali – apontei com o dedo para a paisagem que podía-
mos ver atrás da ponte do Brooklin: Manhattan. O Empire State 
Building que se destacava dos demais e em algum lugar naquela 
ilha, o hotel onde ficamos hospedados dois meses atrás – você 
praticamente me obrigou a fazer isso tudo. A mudança, o con-
trato e tudo mais. Não estou reclamando disso, mas nós prome-
temos que ainda ficaríamos juntos. Eu viajo, saio pra uma vida 
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nova e totalmente desconhecida e você nem mesmo me atende? 
Sabe, quando nós combinamos de continuar juntos... Mesmo 
distantes... Onde você estava com a cabeça todo esse tempo?

– Em você – disparou ele, e me olhou furtivamente. – Eu 
estava com a cabeça em você. Todo esse tempo. Eu fiquei pro-
curando notícias na internet, tentando te acompanhar de algu-
ma... – E que tal meu celular? – interrompi. – Não é como se 
você fosse um fã, Guilherme. Você é o meu namorado. O meu 
Guilherme. E do nada você aparece aqui enquanto eu estou no 
telefone com a sua mãe que me diz que você tem chegado tarde 
em casa, às vezes bêbado. Quando é que você ao menos come-
çou a beber, que nem isso eu sei?

– Camila, isso não interessa – ele se esquivou.
– Ah, então a sua vida não me interessa mais. É o que 

está dizendo?
– Não, não é o que estou dizendo! O que eu estou tentando 

te dizer é que eu estou aqui agora! Eu sei que fui um babaca 
por quase dois meses, não aparecendo, não dando notícias, não 
estando presente na sua vida... Foi difícil pra mim também! Você 
teve que se adaptar aqui, e eu tive que me adaptar por lá. Eu co-
nhecia todas as ruas, os lugares, as pessoas, mas eu não tinha mais 
você. Eu caminhava pela Savassi sem saber aonde ir, por mais 
que antes eu soubesse: era só eu te ligar que você apareceria por 
perto em alguns instantes. Mas agora? – eu baixei a guarda e o 
encarei. Ele desviou o olhar. – Você esteve muito ocupada aqui, 
eu sei, seja trabalhando, ou arrumando sua casa, se estabelecen-
do aqui, se acostumando... No Brasil, eu não tenho distrações. E 
não tenho você. E eu pensei que – uma lágrima despontou nos 
olhos dele – tomando esse baque, se eu não falasse com você, 
se eu não tivesse mais contato, eu poderia me acostumar a ficar 
sem você. Mas deu tudo errado.

– Guilherme, mas você não precisa... 
– Preciso! – ele me interrompeu. – Eu preciso me acostu-

mar, sim. É só questão de tempo até você me ligar e me contar 
sobre todos os seus sonhos se realizando, contar de toda a sua 
agitada vida aqui, e eu não vou ter nada pra te dizer. E pior ain-
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da, é que em algum tempo você nem mais vai me ligar, vai estar 
sempre ocupada demais, cansada demais... E eu vou ficando lá, 
te esperando, te querendo, sozinho. Entendeu agora?

Me senti estapeada. 
– Guilherme... Esse era o meu medo. Não estar cansada 

demais, ou ocupada demais. Meu medo era que nós dois não 
conseguíssemos lidar com isso. E aparentemente, nós não con-
seguimos. Eu te disse que eu não queria, eu neguei, eu pedi, eu 
chorei, eu implorei, Guilherme. Eu abriria mão de qualquer so-
nho antigo pra viver com você, que é o meu presente. Mas você 
não entendeu isso. Você me atropelou e fez isso com a gente. Sei 
que pode soar egoísta, ok, você fez isso tudo por mim. Mas eu 
preferia nós.

– Preferia?
– Prefiro, Guilherme, é claro que eu prefiro – corri e dei um 

abraço nele, bem apertado. Sentir o cheiro, o toque e a pele dele 
de novo depois de tanto tempo me fez querer abraçá-lo ainda 
mais forte. – Mas o que podemos fazer agora?

– Eu não sei... Eu não... Sei.
Uma das mãos dele desceu até a minha cintura e segurou 

firme, enquanto a outra subiu até a minha nuca. Ele acarinhou 
meus cabelos e eu me permiti fechar os olhos, imaginando um 
mundo onde as distâncias fossem menores, a saudade fosse me-
nor, a dor fosse menor. Um mundo onde eu pudesse ser mais 
dele, e ele, cada vez mais meu.
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Dois anos se passaram desde 
que Camila se despediu do 
Brasil. Vivendo seu sonho 
em NY com seus melhores 
amigos, ela pensa que este 
será um ano como os dois 
anteriores... Quando seus 
pais e amigos a convencem 
a voltar para casa, Camila 
se vê encurralada por 
lembranças do passado e 
o medo do futuro, sendo 
obrigada a enfrentar seus 
sentimentos adormecidos 
sem transparecer isso para 
as câmeras. Assim como 
em nossa própria vida, cada 
novo capítulo trará uma nova 
surpresa, novos personagens 
e novas emoções para essa 
história. Será que Camila 
está preparada para as 
consequências de viver 
seu sonho?

“Augusto Alvarenga é 
um garoto que escreve como um 
adulto, mas tem a alma de um 
menino. Menino cheio de amor 
e palavras para espalhar pelo 
mundo. Mais sinceras e íntimas 
que um diário, suas palavras 
são capazes de nos encher de 
esperança e sonhos e de nos 
paralisar de encantamento. 
Além de ter escrito o Um Amor, 
Um Café & Nova York, já 
escreveu uma grande quantidade 
de textos, contos e crônicas 
maravilhosas – e quer mudar o 
coração das pessoas através das 
palavras em páginas.”
Ana Lígia Fernandes
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     Augusto Alvarenga

Um amor, um café 
& Nova York

Augusto Alvarenga

“Um Amor, um Café & Nova York é um livro capaz de 

nos conquistar por completo. O enredo e o cenário 

principal são escritos com uma riqueza de detalhes 

que encanta e envolve ainda mais o leitor. O autor 

nos mostra que sonhos podem ser realizados e que 

vale a pena acreditar no sonho que se tem.”

GIOVANA PEDROSO

SÃO PAULO - SP

“É muito satisfatório quando um livro consegue 

mexer tanto com as nossas emoções, e este livro 

não deixou a desejar. A narrativa é leve e com 

personagens marcantes, que nos cativam até o � -

nal da obra. É uma maneira única e sincera para 

falar do amor.”

BELO HORIZONTE - MG

PATRICIA NOLASCO

“Um Amor, um Café & Nova York 
é aquele livro que quando acaba 
deixa um vazio no peito; que nos faz 

entrar na história, apaixonar pelos 
personagens, viver cada emoção 
junto deles, e, principalmente, 
torcer por um encantador � nal 
feliz. “

TAÍS BALDISSERA

CAXIAS DO SUL - RS

“É dí� cil encontrar as pa-
lavras certas. Eu amo tudo 
sobre esse livro. E não es-
tou falando só da história 
linda... Tem a ver com a 
realização de sonhos tan-
to na � cção, quanto aqui 
mesmo, na realidade.”

“Gostaria de protagoni-
zar uma das histórias do 
Augusto. Com certeza 
me encontraria em algum 
lugar mágico, acompa-
nhada de pessoas espe-
ciais e cativantes. Por 
meio de suas palavras, 
Augusto faz com que nos 
percamos no tempo e no 
espaço. Com ele viajamos 
sem sair do lugar e nos 
apaixonamos por seus 
personagens.”

BELO HORIZONTE - MG
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