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UM CLÁSSICO UNIVERSAL SOBRE A SOBREVIVÊNCIA,

O AMOR E O LEGADO DO MAL EM TEMPOS DE GUERRA.

A Alemanha nazi ocupava grande parte da Europa. Terra de todos e de 
ninguém devido ao jogo duplo de Salazar, Lisboa foi durante toda a 
guerra um território neutro. Num cenário de conflito e perseguição, 
tornou-se num paraíso à beira-mar plantado. Para além da sua beleza 
natural e da paz, foi uma das poucas portas de saída para os que deseja-
vam uma oportunidade para construir uma nova vida do outro lado do 
Atlântico. 

Depois… uma noite em Lisboa, quando um refugiado olha cobiçosa-
mente para um transatlântico, um homem aproxima-se dele com dois 
bilhetes de embarque e uma história para contar. É uma história pertur-
bante de coragem, traição, risco e morte. Onde o preço do amor vai para 
além do imaginável e o legado do mal é infinito. À medida que a noite 
evolui, os dois homens e a própria Lisboa criam um laço que vai durar 
o resto das suas vidas…



ERICH MARIA REMARQUE  
nasceu a 22 de junho de 1898 para 
se vir a tornar num dos mais importantes 
escritores do século XX. Banido pelos 
nazis por ser alegadamente descendente 
de judeus franceses, viu os seus livros 
serem atirados para a fogueira e foi 
exilado em 1933 sob acusação de fazer 
propaganda contra o nacionalismo 
alemão. Remarque viu, ainda assim, 
o seu trabalho reconhecido ao mais alto 
nível da literatura e chegou mesmo a ser 
um dos grandes candidatos ao Nobel 
na sua época. Este foi o seu último 
trabalho completo e a sua obra foi 
eternizada pelos seus leitores em todo 
o mundo. Dono de uma escrita magistral 
e de um profundo conhecimento da alma 
humana, Remarque ficará para sempre 
na história da literatura.  
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