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Paul OMalley, um homem, genuinamente,
do campo, que tinha gosto pela fazenda do
pai, no Arizona, e dos afazeres que la tinha,
ve seu grande amor se partindo ao meio.
Paul tem um coracao puro e sincero, e um
homem verdadeiramente amoroso. Mas se
esconde embaixo de uma casca grossa para
evitar sofrer mais que ja sofreu por amor.
Envolvido por uma farsa do seu irmao
gemeo, Charlie O Malley, Paul passa a
acreditar que seu grande amor, Ana
Thompson, o enganara durante todo o seu
relacionamento com ela. Paul se tornou um
otimo veterinario e administrador da
fazenda dos pais, mas sua vida amorosa
continua de cabeca para baixo e ele
continua o mesmo garanhao de sempre.
Pois, para ele, a traicao de seu grande amor
o deixou devastado, por mais que nao
quisesse acreditar verdadeiramente nessa
historia toda. Tudo parecia muito real. Sera
que Paul descobrira a verdade? Sera que o
amor verdadeiro triunfara novamente? O
amor tudo supera, mesmo? Ela nao podia
ter me traido!
Ana Thompson, uma
mulher forte e decidida, moldada pelas
adversidades da vida, ve em seu futuro a
chance de retomar um grande amor. Depois
de toda a desconfianca que sofreu do seu
exnamorado, por causa de uma suposta
traicao dela com o cunhado, Ana ainda ama
Paul e nao sabe se um dia podera vir a
esquece-lo. Desde os seus 17 anos, Ana
cuida de suas filhas, gemeas e frutos do seu
amor com Paul, e cuida tambem da fazenda
de seu pai, que faleceu quando Ana tinha
21 anos. Mesmo com todas as pedras em
seu caminho, Ana formou-se em
agronomia, criou as filhas com a ajuda da
mae e enfrentou uma sociedade que a
crucificava por ser mae solteira e ter toda a
historia de traicao com os irmaos OMalley
uma historia, diga-se de passagem, que
ninguem entendia. Agora, Ana se ve diante
da verdade e compreende por que Paul
agira daquela maneira, mas sera que o
amor dos dois ainda existe? Sera que Ana
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o perdoara e seguira em frente com ele e
suas filhas? Ele tinha que ter acreditado
em mim! Uma farsa inventada pelo irmao
gemeo, um acidente de carro... Duas filhas
e um amor impedido pelo destino. Ate
aqui, suas filhas, Bia e Ju, sao seu unico
elo, porem tudo pode mudar com o
esclarecer dos fatos. Bia e Ju torcem pelo
amor dos pais desde seus 3 anos de idade e
quando crescem resolvem contar essa
trama toda citada acima. Elas prometem
trazer muita emocao a historia de amor dos
pais e, alem de tudo, trarao diversao e
leveza ao contar essa historia tragica,
envolvente e linda que os espera. Venha
saber mais desse romance cheio de
misterios que promete incendiar todo o
Texas e amarrar um cowboy apaixonado
porem xucro a uma potranca linda.

Nas Amarras do Amor (Trilogia Nas Amarras Livro 1) - eBooks na Nas Amarras do Amor (Trilogia Nas Amarras
Livro 1) (Portuguese Edition) [Kindle edition] by ELA e MINHA (Serie Os Lafaiete Livro 2) (Portuguese Edition).
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lindo Achetez et telechargez ebook Nas Amarras do Amor (Trilogia Nas Amarras Livro 1) (Portuguese Edition):
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Amor (Serie Nas Amarras Livro 1) Livros, mangas Livre de amarras, Ronald ve a oportunidade e tambem o lado
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Edition) Paixao Proibida: Inveja (Sete Pecados Livro 1) (Portuguese Edition) eBook: Sophie Adams, Luizyana Sera
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Nas Amarras Livro 1) (Portuguese Livro 1 (Portuguese Edition) eBook: Eduardo M. R. Lopes: : Kindle Store. entao,
vivendo sob as amarras invisiveis que o mantinham dentro de um circulo vicioso que o impediam de ser feliz. Afinal,
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