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O livro Amor & Gelato foi escrito por Jenna Evans Welch, publicado no dia 3 de maio de 2016 pela
editora Intrínseca. Dividido em 320 páginas e 28 capítulos, a obra pertence a uma trilogia da própria
Jenna Welch, seguido de Amor & Sorte e Love & Olives.
A autora sempre foi uma leitora voraz, e aos sete anos de idade tivera uma certeza: iria se tornar
escritora quando crescesse. Passou parte da adolescência em Florença, na Itália. De modo que as
experiências retratadas na história fossem vivenciadas pela própria autora, exceto os personagens
que foram criados propriamente para a história. Hoje em dia ela mora em Salt Lake City, nos Estados
Unidos, com o marido e o filho.

Em Amor & Gelato, conhecemos a jovem Lina que, após perder sua mãe, vai parar na Itália para
conhecer e morar com o seu pai que ela nem sabia que tinha. Machucada com a perda recente, aflita
com a mudança e chateada com a vida, o coração da garota precisa de atenção e cuidados. Ao
chegar em Florença, ela descobre que a sua nova casa está localizada no meio de um cemitério,
como se fosse um lembrete de tudo pelo que ela havia passado.
A história começa a mostrar seu propósito quando Lina recebe um diário antigo enviado por sua mãe
pouco tempo antes de falecer. Com o passar dos dias a jovem começa a se aventurar pelas páginas
do diário, e ali descobre sobre a sua origem. Acompanhada de seu mais novo amigo, Lorenzo, os dois
percorrem o mesmo caminho da mãe de Lina na Itália, com a intenção de encontrar respostas para
todas as dúvidas de sua procedência. Toda a trajetória da jovem é acompanhada desde paixões até
corações partidos.

Ao adentrar-se na história, é visível que o ponto alto é a narração. Lina narra no presente e a autora
depôs trechos do diário da mãe dela, no passado. De modo que o leitor esteja conectado com os
sentimentos da jovem, simpatizando com a angústia e o medo. A escrita de Jenna Welch é muito
detalhista, apresentou pontos turísticos, lendas sobre esculturas e até detalhes com relação a
história da arte, uma narração completa de uma viagem para a Itália e um sentimento de estar
dentro do livro. Ademais, a autora deu profundidade apenas para os personagens necessários, e no
decorrer vários outros vão aparecendo para o desenrolar da história.

A leveza da escrita torna os acontecimentos de fácil compreensão. E essa passagem entre o passado
e o presente mostra que a protagonista vai descobrir coisas que vão magoá-la, mas também vai
encontrar coisas que nem buscava. O amadurecimento da personagem foi muito importante para a
obra, visto que ela encontrou o recomeço para tratar do seu coração machucado. Ao decorrer da
leitura fica claro que a jovem passa por cada estágio do luto, entretanto, ela lida com as frustrações
refazendo os passos da mãe e começa a envolver pessoas do passado nesse caminho, é falha essa
alternativa. Não faz sentido procurar as respostas com desconhecidos quando se tem tudo escrito no
diário, evidentemente é compreensível a sua demora para ler o diário, por ter medo de conhecer a
sua história, porém ela começa a leitura e para diversas vezes, como se estivesse lendo um livro
qualquer e não sobre a sua própria origem, isso não atrapalha a leitura, mas são detalhes.

Contudo, o livro tem uma narrativa bem construída e uma variedade de emoções, com segredos
relacionados à paternidade, clima de viagem, além disso a obra também traz um romance incrível.
Por isso indico a obra, é leve e singelo, com uma escrita que flui sem você perceber, aproveitando
cada momento, cada paisagem e em consequência conhecemos Florença.
“Sabe, as pessoas vêm para a Itália por vários motivos, mas, quando ficam aqui, é só por dois.
— Quais? — Amor e gelato”


