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“Em plena virada de ano, Roberta chega à cidade do Rio de Janeiro para encontrar sua filha Sofhia. Depois de um
breve encontro entre as duas. Sofhia sai para ir ao psicólogo e desaparece sem explicação. Dai começa uma luta
incansável da mãe, pela busca da filha. Principalmente pelo fato, de Sofhia ser uma dependente de drogas. Em busca
de informações sobre o paradeiro da filha, ela conhece Genarro, pai de Rafhael o namorado de Sofhia. Após alguns
desentendimentos entre os dois. Nasce uma grande amizade. Roberta ganha à confiança de Genarro e então diz que
ele pode entender as reais razões do seu drama. E acaba confidenciando para Genarro sua estória de vida. Ela
começa relatar sobre o romance extraconjugal que viveu durante seu casamento, no qual resultou em uma filha
bastarda.

Afirmando que esse caso a acompanhou durante toda a sua vida. Não permitindo que ela fosse feliz de

verdade. E que naquele momento estava tendo a chance de reviver novamente a estória com o ex- amante. Mas
infelizmente tinha que escolher entre a salvação da filha ou sua felicidade. “É também através desta amizade com
Genarro que ela descobre o que realmente aconteceu com sua filha.”

The big ebook you should read is Faces Contraditórias Ebooks 2019. You can Free download it to your
laptop in easy steps. BESTEVERGIFT.COM in simple step and you can FREE Download it now.
Most popular website for free Books. Platform for free books is a high quality resource for free eBooks
books.It is known to be world's largest free PDF platform. You can easily search by the title, author and
subject.With more than 150,000 free Kindle at your fingertips, you're bound to find one that interests you
here.This library catalog is an open online project of many sites, and allows users to contribute books. No
need to download anything, the stories are readable on their site.
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