MAR DE ROSAS

O romance entre Emmaline Grant e Jackson Cooke compõe o segundo livro da série.
Emma é a decoradora da Votos. Uma romântica incurável. Desde criança sonha e espera
encontrar o príncipe encantando e viver tudo o que é possível no amor! Isso é reflexo do
que ela tem em casa. Seus pais vivem um casamento sólido e feliz. Jack, por outro lado,
é avesso a compromisso e morre de medo de se envolver. Arquiteto bem sucedido e
grande amigo do quarteto, ele vive de trabalho e casos, mas nada muito sério. Isso é
reflexo do que ele não tem em casa. Seus pais se separaram e Jack nunca conseguiu
superar o fato de que um dia eles estavam juntos e felizes e em outro estavam seguindo
caminhos distintos. O fato é que em dado momento Emma e Jack sentem que existe algo
diferente entre eles. Uma atração quase irresistível se instaura e eles começam um
divertido jogo de conquista baseado numa troca empolgante de e-mails sensuais! É
bastante legal ver a expectativa crescer entre eles para o dia em que ficarão juntos não
mais como amigos! O sucesso do encontro é tão grande que eles decidem que vão
continuar se encontrando mais vezes, e, dessa maneira, a união dos dois toma forma de
relacionamento. O problema é que Jack não consegue relaxar e se entregar completamente
ao que ele sente por Emma. O problema é que Emma não sabe amar de outra forma a não
ser se doando inteiramente. Nesse impasse, o rompimento se impõe dá parte de Emma. A
amizade com o quarteto fica um tanto complicada. Mas o bom disso tudo é que Jack
finalmente tem a oportunidade de reavaliar suas atitudes e sentimentos, modificando sua
forma de lidar com seu relacionamento com Emma e entendendo que amar envolve riscos
e não tem garantias. Ou você mergulha de cabeça e ousa viver todas as possibilidades que
o amor lhe oferece, ou você vive à margem de qualquer perigo, longe da ameaça de se
sentir entregue, feliz e amado por alguém. Bem, vocês podem imaginar o que ele
escolheu, mas vão se surpreender quando descobrirem como Jack fez para convencer
Emma a dar mais uma chance a eles tornando o grande sonho dela realidade.

