O Ultimo Dente-de-Leao (Portuguese Edition)

Desde os oito anos, Ivy e Richard brincavam juntos, amigos inseparaveis. Aos treze anos,
enquanto Ivy estava em uma excursao escolar junto com Richard, os olhos dela se ligaram
com os olhos de um garoto. Um sentimento estranho e forte bateu no coracao de Ivy. Um
garoto de cabelos castanhos escuros, com seus olhos castanhos claros, que ficou marcado em
sua memoria ate o reencontro com ele, depois de algum tempo, quando Ivy estava com dezoito
anos, em seu ultimo ano de escola, junto com Richard. Apos assoprar um dente-de-leao, eles
se reencontram, realizando o desejo de suas almas. Sonhos, pesadelos, e visoes de uma vida
passada contam segredos, que nao deveriam ser revelados. O ultimo dente-de-leao antes do
inverno, tambem seria a ultima esperanca para que esse amor desse certo, para que o pacto
fosse cumprido, e para que as coisas fossem perdoadas, quebrando o cadeado que prendia as
suas vidas.
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