
 
 

 
 
 
 
 

                                                    

 
  Sinopse 1 

Com a mestria que lhe é conhecida como autor de novelas de muito 
sucesso, Walcyr Carrasco cruza neste romance duas histórias: uma 
sonhada, quando vê uma mulher ser queimada por bruxaria num auto-
de-fé na Idade Média, e uma outra história, passada nos nossos dias, ao 
encontrar durante uma viagem a trabalho uma mulher que de imediato 
identifica como a do sonho. O livro relata a relação com essa mulher, 
inicialmente muito difícil, mas na verdade uma empolgante história de 
amor com muito suspense e de um profundo e interessante 
questionamento sobre vidas passadas. 

 
             Sinopse 2 

Na Idade Média, uma jovem está prestes a ser queimada na fogueira. 
Entre os espectadores do auto-de-fé está um homem, que, apesar de ter 
o poder de a salvar, assiste, impávido, à execução. Surpreendentemente, 
antes de o fogo a consumir, ele sussurra que a amará para sempre. 
 

  

                        Um amor para todas as vidas… 
  

 

WALCYR CARRASCO é um escritor, dramaturgo, cronista e guionista de êxito. 
Publicou vários romances, como Um Anjo de Quatro Patas (publicado em 
Portugal pela 4Estações). É também autor de mais de 30 obras infanto-juvenis, 
muitos dos quais adotados nas escolas brasileiras no equivalente ao PNL 
português. Traduziu e adaptou clássicos como A Volta ao Mundo em 80 Dias, de 
Júlio Verne, e Os Miseráveis, de Victor Hugo, esta premiada. Escreveu várias peças 
de teatro para crianças e jovens.   

É um dos autores de novelas televisivas com mais sucesso. Adaptou para a 
televisão o romance Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado, e são de sua 
autoria as novelas: Xica da Silva, O Cravo e a Rosa, Chocolate com Pimenta, Alma 
Gémea e, mais recentemente, Verdades Secretas. 
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