Durante uma viagem de fim de semana, a filha mais nova de Mack Allen
Phillips é raptada e evidências de que ela foi brutalmente assassinada são
encontradas numa cabana abandonada.
Após quatro anos vivendo numa tristeza profunda causada pela culpa e pela
saudade da menina, Mack recebe um estranho bilhete, aparentemente escrito
por Deus, convidando-o para voltar à cabana onde aconteceu a tragédia.
Apesar de desconfiado, ele vai ao local do crime numa tarde de inverno e
adentra passo a passo no cenário de seu mais terrível pesadelo. Mas o que ele
encontra lá muda o seu destino para sempre. Em um mundo tão cruel e injusto,
A cabana levanta um questionamento atemporal: se Deus é tão poderoso, por
que não faz nada para amenizar o nosso sofrimento?

Uma releitura da história da Pequena Sereia, com a marca de Paula Pimenta,
uma das mais importantes autoras brasileiras da atualidade Arielle Botrel é uma
nadadora famosa, prestes a viver o maior desafio de sua vida: participar das
Olimpíadas pela primeira vez. Porém, ao contrário do que todos pensam, ela não
possui tudo que deseja. Por ser a filha caçula de uma grande família, a garota é
muito protegida e, apesar das medalhas e dos troféus, sonha com uma vida
diferente, onde possa ser livre. Até que um dia um acidente faz tudo mudar.
Arielle é apresentada a um mundo diferente... E nele existe alguém que vira sua
vida de cabeça para baixo. Porém, para conquistá-lo, ela terá que abrir mão de
sua voz. Será que Arielle vai conseguir conquistar esse príncipe sem palavras? E
se no coração dele já existir outra princesa?

Ao organizar este volume, o autor não teve em mira, propriamente, selecionar
poemas pela qualidade, nem pelas fases que acaso se observem em sua carreira
poética. Cuidou antes de localizar, na obra publicada, certas características,
preocupações e tendências que a condicionam ou definem em conjunto. A
Antologia lhe pareceu assim mais vertebrada e, por outro lado, espelho mais fiel.
Escolhidos e agrupados os poemas sob esse critério, resultou uma Antologia que
não segue a divisão por livros nem obedece a cronologia rigorosa. O texto foi
distribuído em nove seções, cada uma contendo material extraído de diferentes
obras, e, disposto segundo uma ordem interna.

