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RESUMO: 
Jennifer Stempler, uma jovem de vinte e três anos, 
fragilizada pela vida, tenta cometer suicídio ingerindo largas 
quantidades de xanax e tequilha. Sentindo-se só e 
abandonada, depois da morte da mãe num acidente e da 
relação distante que mantém com o pai, um produtor de Hollywood que voltou a 
casar. 
Jennifer vai abraçar de novo a vida graças à sua avó, uma sobrevivente dos 
campos de concentração alemães, que pelas circunstâncias a que foi sujeita, 
aprendeu a valorizar as pequenas coisas e se mostra pronta a ajudar a neta a 
ultrapassar o difícil momento em que vive. Esta, leva a neta para o seu país 
apoiando – a sempre. Uma história sobre a luta pela sobrevivência, 
profundidade de sentimentos, esperança e libertação. 
Contudo, Jennifer consegue ultrapassar toda aquela fase dolorosa, aprendendo 
com avó a valorizar a vida e assim olhar à sua volta com outros olhos. Todas as 
palavras da avó eram um passo na sua vida, era um mudar de cenário a toda a 
mágoa que Jennifer transportava no peito.  
Um dia, tudo teve um fim, chegou – se a hora de Jennifer voltar ao seu país de 
origem com a avó. Depois de tanto esforço, de tanta luta, todo aquele cenário 
ficou escurecido novamente: Primeiro o facto de terem de regressar que 
abalou Jennifer; depois, o facto da avó ter piorado de uma doença que tinha 
nos pulmões, todos temiam a sua morte.  
Uns dias mais tarde aconteceu o esperado, A avó de Jennifer partiu, deixando 
– na triste. Apesar da sua morte, a jovem sentia sempre a presença da avó 
perto dela e era esse o único motivo que deixava a menina com mais vontade de 
lutar pelo seu mundo, pois afinal, quem a fez ver o mundo com olhos de garra 
foi a senhora sua avó.  
 
 
 



 
Moral da história: É com a ajuda dos outros que nos rodeiam que aprendemos 
a ser alguém. Por vezes sentimos a falta de amor, de atenção, tal como 
Jennifer sentiu. Contudo, conseguiu olhar à sua volta e ver que afinal existe 
sempre alguém que olhava por ela, alguém que foi a sua salvação.  
Nunca devemos deixar que a falta de amor nos destrua, mas sim ir 
procurar o amor nas pessoas que mais nos têm para nos dar.  
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Jan Goldstein é poeta, dramaturgo, guionista e autor de livros de auto-ajuda. 
Alguns dos seus trabalhos foram distinguidos com prémios de grande prestígio 
e o autor recebeu honras a nível nacional por parte da Johns Hopkins 
University e do Ministério da Educação dos EUA. Goldstein é activista dos 
Direitos Humanos e colabora regularmente em causas humanitárias. 
 
 

 
 


