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Uma constelação para amar

!

Por Eduarda Mendes de Oliveira Gomes

“Soul love - à noite o céu é perfeito”, de Lynda Waterhouse, é um livro cheio de emoções, igual a uma
montanha russa. Acho que essa é a verdadeira classificação para este romance adolescente.
O livro não reflete apenas palavras ou conta uma história. Ele deixa você vivenciar momentos com ele,
e você se transforma. Para mim, foi assim: eu ganhei o livro e,
um tempo depois, o difícil foi desgrudar dele! Tudo vai
acontecendo devagar e com uma narrativa muito detalhista,
mas cheia de amor. Nas entrelinhas, você entende que os
conflitos amorosos de Jenna – a personagem principal –
também são os seus, pois a maioria das pessoas já se apaixonou
pela pessoa errada e faria loucuras por ela. Porém, quando cai
em si mesma, vê que o que está fazendo pela pessoa amada não
é correspondido.
O mesmo acontece com as amizades. No meio do “livro da
vida”, você pode encontrar realmente uma pessoa que vale a
pena cada respiro ao redor. Cada momento com aquela pessoa
é único e inesquecível. Esses momentos são aqueles que você quer que o relógio pare e que aquela
aventura se seja para sempre.
Tenho certeza que Gabe e Jenna nunca irão se esquecer de seus momentos vividos durante seus livros
da vida. Estarão sempre na memória, sempre o coração irá acelerar e essa aceleração é a vontade de
voltar a se amar novamente, mesmo com os problemas de Jenna e a doença de Gabe. Só querem se
amar naquele momento, independentemente se estarão juntos ou se estarão observando as estrelas.
cada um em lado do mundo. A lua sempre será a mesma, ainda que as estrelas estejam mudadas. E eles
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sempre se lembrarão da sua constelação, aquela que em seus encontros observaram e sonharam com
seus futuros, que foram corrompidos por momentos.

A história desses dois que começa com mistério, continua com o mesmo mistério e uma boa mistura de
música e termina com saudade. O que tudo indica é que a narrativa não acabará ali. Aos leitores, basta
esperar mais um pouco e teremos novos capítulos, para vivermos
mais um pouco de borboletas no estômago, em uma nova
aventura, não deixando o amor de lado mesmo que os amantes
não estejam juntos.
Mesmo que haja a vontade imensa de ter uma máquina do tempo
para voltar aos encontros nas noites daquelas férias de verão, a
certeza de que estiverem juntos é o melhor lugar do mundo.
Acho que o livro ensina sobre amar e sobre o amor, mostrando
as duas faces de uma longa história, sem deixar para trás os
ensinamentos das outras paixões. A aprendizagem de que esses
momentos e essas paixões trouxeram vida. Obrigada SOUL LOVE, por me ensinar tanto e obrigada
Lynda Waterhouse.

* Fotos acervo da Eduarda Mendes de Oliveira Gomes.
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