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Ja se passou um ano desde o brutal
assassinato de sua irma mais velha, Zoe, e
Echo, uma adolescente de quinze anos,
ainda tem de lidar com os efeitos desta
tragedia. Seus pais parecem anestesiados,
seus amigos seguem a vida, e um estranho
primeiro ano de escola prova que ela
jamais estara a altura da memoria da
irma.Ate que Marc, ex-namorado de Zoe,
aparece com seu diario.No inicio, Echo nao
fica muito interessada pelo assunto,
duvidando que haja algo no diario que ela
ainda nao saiba. Mas quando finalmente a
curiosidade prevalece, ela comeca a ler. A
imersao no mundo secreto de sua irma e
tao grande que suas vidas comecam a se
confundir, forcando Echo a descobrir a
verdade que se esconde na vida de Zoe
para que possa enfim reconstruir a sua
propria vida.Prepare-se para morrer de rir e
chorar ate nao poder mais com este
romance viciante de Alyson Noel,
acompanhando a complicada relacao entre
duas irmas, cuja ligacao e forte o suficiente
para continuar mesmo depois que uma
delas ja se foi.
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