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"e;April Geremia apresenta uma historia cativante, cheia de
reviravoltas que o fazem desejar por mais. O seu talento especial
para uma escrita viva e descritiva permite-lhe sentir os medos e as
emocoes dos seus bem definidos personagens."e; Deborah K. Stone
Reader's Favorite"e;Este livro espetacular! Desde a primeira pgina

tive de continuar a ler para conseguir descobrir o que tinha
acontecido a Grace e a Joshua. Esta uma inacreditvel histria de amor
e perdo. Joshua passa toda a sua vida quebrado emocionalmente por
causa do suicdo da sua me e depois comeam a chegar as cartas. Esta
leitura leitura obrigatria."e; CGK"e;Este o segundo livro que li de
April Geremiaela surpreende-me todas as vezesno leio livros

religiosos, mas tenho de dizer que a autora mudou a minha forma de
pensaradoreigrandes personagens, especialmente Joshuaadorei a sua
personagem, a forma como cresceu, pensando que a sua me tinha

morridoRi nalgumas partes, mas a maior parte do tempo
choreiGeremia escreveu uma novela que faz pensar."e; Cliente
Amazon"e;O Salto de Perdo um livro maravilhosamente escrito.
Guia-nos gentilmente a um lugar em que todos precisamos de estar



na vida. O perdo pode ser um assunto difcil para a maior parte de ns,
mas no livro a autora mostra-nos como sermos pessoas melhores,

muito embora tenhamos o corao partido e tenhamos sofrido tragdias.
Definitivamente recomendo este livro a TODOS! Muito bem April
Geremia"e; Terrie UrbanczkO que acontece quando tudo o que nos
disseram foi uma mentira?Quando as misteriosas cartas de lavanda
comeam a chegar, assinadas "e;Mam,"e; Joshua McKeon descobre
que tudo o que lhe disseram sobre o suicdio trgico da sua me quando

era menino, foi uma mentira. Conseguir ele desfiar a rede de
mentiras que o rodeou a vida toda? E ser que Isabelle, o amor da sua
vida, continuar a esperar, enquanto os segredos guardados durant
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