AMARRADO
Como último livro da Série Tangled, li Amarrado antes de seu lançamento em português,
e diria que já vem carregado de expectativa porque na sinopse o Drew dá a entender que
pode ter feito besteira de novo! Aí você se pergunta, poxa, mas esse cara não vai aprender
nunca? Para felicidade geral dos que esperam que o Drew atinja um nível bacana de
maturidade, ele realmente aprende! Aí vem aquela sensação de “ufa”, agora vai ser tudo
perfeito! E é mesmo! Cinco anos depois de se conhecerem Kate e Drew vão finalmente
oficializar a união. Habituados a rotina de cuidados com o filho James, eles colhem as
benesses de um relacionamento estável e não veem a hora de se tornarem marido e
mulher! Depois de alguma discussão a respeito da conveniência ou não de uma despedida
de solteiro em Las Vegas, Kate decide dar um voto de confiança a eles acreditando que
Drew definitivamente aprendeu a domar suas reações. Assim, eles seguem com o grupo
de amigos inseparáveis que estão presentes em todos os momentos da saga, decididos a
deixar para traz todos os possíveis fantasmas que ainda poderiam ameaçar a relação,
dentre eles, vale incluir, a convivência com o Billy, ex da Kate, de quem ela nunca
pretendeu se afastar, tendo meio que forçado Drew a partilhar de sua amizade. Numa
sequência de divertidas cenas, toda a turma se envolve em casos dignos de uma comédia.
As tentações em Las Vegas parecem irresistíveis e desafiadoras para o casal, mas eles se
mantêm firmes e esse é o clímax da história, quando a gente realmente descobre que Drew
e Kate sobreviveram a uma louca despedida de solteiro e estão prontos para selarem votos
eternos de amor. E é isso que eles fazem de forma romântica e linda. Não acredito que
alguém seja capaz de não se comover ao vê-los chegar tão longe. Previsível, mas nem por
isso menos envolvente, o último encontro com Kate e Drew dá gostinho de saudade! O
amor entre eles contagia porque eles persistiram e finalmente encontraram o caminho e
conquistaram um belo felizes para sempre! Sem dúvidas o melhor livro da série!

