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Quando foi publicado, a tiragem inicial de 30 mil exemplares deu0026#xa0;u003ciu003eNa margem do Rio Piedra eu
sentei e choreiu003c/iu003eu0026#xa0;esgotou em uma semana. Ao mesmo tempo, sua publicação em outros países
já era negociada — este livro chegou a ser lançado em mais de quarenta idiomas. Um sucesso inimaginável mesmo
considerando

que,

naquela

época,

Paulo

Coelho

já

era

o

nosso

autor

mais

lido

internacionalmente.u0026#xa0;u003cbr /u003e
Esta obra narra a história de dois amigos que se separam e voltam a se encontrar onze anos depois. Durante todo
esse tempo, muita coisa mudou. Pilar se tornou uma mulher forte e independente e ele se tornou um líder espiritual
extremamente carismático, capaz de influenciar multidões.u003cbr /u003e
O que para Pilar, a princípio, seria um rápido encontro, se transforma em um novo relacionamento que vai fazer que
ambos tenham que enfrentar seus próprios obstáculos interiores. Em um romance que fala de entrega, dor,
sofrimento, perdão e esperança, Paulo Coelho nos mostra que o amor é a melhor forma de trilharmos o nosso
caminho.
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