
Literatura / Romance A Casa de Charles Street  
Danielle Steel 

O que faz de uma casa um lar? 

De desconhecidos a amigos, de amigos a 

família… 

Na sequência do seu divórcio e dos problemas 

financeiros que se seguiram, Francesca sente-se 

desesperada. Sozinha, teme não ser capaz de suportar 

a casa encantadora onde vive e, como solução de 

recurso decide alugar uma parte dela. Pouco a pouco, a 

casa vai readquirindo vida: primeiro com Eileen, uma 

jovem professora da Califórnia, depois com Chris, um 

pai divorciado, e, finalmente, com Marya, uma 

cozinheira notável que perdeu o marido. Rapidamente, 

uma feliz cumplicidade instala-se entre os 

companheiros da casa. Contagiada por esta nova 

energia, Francesca volta a sentir-se com forças para 

reabrir o coração e procurar o amor... 

Ao longo de um ano assombroso, inesquecível e que, 

em última análise, vai alterar muitas vidas, a casa do 

número 44 de Charles Street enche-se de risos, de 

mágoas e, sempre, de esperança. 
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Porquê este livro? 

Os ingredientes de sucesso da autora estão 

presentes: amor, sofrimento, obstáculos à 

concretização do amor e um final feliz 



Escritora norte-americana, nascida em 1949 em Nova Iorque, autora de 

bestsellers no seu país e no estrangeiro. Escreve livros sobre dramas da 

realidade quotidiana, ligados essencialmente ao amor, às relações 

conturbadas, à traição, à separação e ao sofrimento, mas com o 

sempre desejado desenlace feliz. Escreveu o seu primeiro livro em 

1973, Going Home, mas só em 1978 alcançou a fama com The Promise, 

que se tornou um bestseller. A partir dessa altura, foi a consagração 

como uma das grandes escritoras norte-americanas. As suas obras são 

bestsellers em mais de 45 países. Para além de literatura para adultos, 

escreveu também livros para crianças. Mãe de nove filhos, interessa-se 

pelo bem-estar das crianças em geral, participando como porta-voz da 

American Humane Association (AHA). Mais de vinte obras suas foram 

adaptadas a séries e filmes televisivos.  

Na sequência do divórcio e de problemas financeiros, Francesca sente-se 

desesperada e, como solução de recurso decide alugar uma parte da sua 

casa. Aos poucos, uma feliz cumplicidade instala-se entre os companheiros 

da casa e contagiada por esta nova energia, Francesca volta a reabrir o 

coração. 
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