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Clara havia sa&#xed;do sorrateiramente naquela madrugada. Aproveitara-se que o marido
ap&#xf3;s ter conseguido o que queria com ela, estava l&#xe1; desmaiado na cama.
N&#xe3;o muito longe dali Conrado colocava um ponto final em uma situa&#xe7;&#xe3;o que
tamb&#xe9;m n&#xe3;o poderia mais se suster.
O que o destino reserva para duas pessoas que ao fugir de uma vida sofrida de repente s&#xe3;o
surpreendidos por um sentimento inexplic&#xe1;vel?
Uma atra&#xe7;&#xe3;o irresist&#xed;vel. Um amor que os ajudar&#xe1; a vencer todas as
barreiras e as marcas da vida trazidas no corpo e principalmente na alma rumo &#xe0; felicidade.
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