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Há pessoas que olham para trás com desprezo, mas logo descobrirá que isso pode trazer esperança de que ambos temos que continuar lutando. Sua avó acreditava que eu também acreditava. – Paola Alexandra, Reflexões do passado Estar perto de quem eu amo é o que me mantém esperançoso de que amanhã será diferente. – Paola Aleksandra, Reflections of the Past Garanties Acessórios incluíram
1 novidade no Marketplace desde €36.71 Pesquisa Gratuita satisfeita ou reembolsada na loja PagamentosInsurance 3.5 Se fosse para descrever o livro de Paola em uma palavra seria, sem dúvida: bonito. É um livro extremamente sensível, bonito e emocionante. É uma ode ao amor. Outra coisa que vale a pena mencionar é escrever. Realmente me impressionou com o cuidado que ela tinha com
palavras, descrições de ambientes, personagens. E também, como você pode ver na última nota, a pesquisa que ela fez para apoiar esta história, que foi incrível. Eu gostava de Brianna como a personagem principal, mas 3,5 se você fosse descrever o livro de Paola em uma palavra, seria sem dúvida bonito. É um livro extremamente sensível, bonito e emocionante. É uma ode ao amor. Outra coisa
que vale a pena mencionar é escrever. Realmente me impressionou com o cuidado que ela tinha com palavras, descrições de ambientes, personagens. E também, como você pode ver na última nota, a pesquisa que ela fez para apoiar esta história, que foi incrível. Eu gostava da Brianna como a personagem principal, mas a coisa mais importante para mim era Malvinas e Desmond. Malvinas por humor e
temperamento, e Desmond por ser o mocinho perfeito que, embora às vezes mal-humorado, tem o maior coração do mundo. Eu tenho algo para os personagens, então.não tem jeito. Dito isso, minha crítica vai para apenas um aspecto do roteiro. Perdi conflitos. Eu explico melhor... Não é como se não houvesse conflitos, mas senti falta da evolução deles ao longo da história. Cada capítulo nos trouxe
conflito e, no mesmo capítulo ou no seguinte, foi resolvido ou pelo menos relaxado. Talvez se eles tivessem se consertado um pouco mais, eu teria mais pressa para comer o livro, eu teria gostado de saber qual teria sido o resultado desta parte da história, sabe? É por isso que eu senti uma certa dificuldade em ler suavemente. Talvez eu quisesse mais malvinas se ela estivesse mais envolvida no
retorno de Brianna, e ambos estavam gradualmente se aproximando da história. Talvez eu tivesse gostado mais de Rowena se ela tivesse algumas pretensões para suas filhas, e estivesse trabalhando nisso durante o livro. Apenas alguns exemplos. O romance é lindo, charmoso e muito bem construído. Romance de época não é, definitivamente, meu gênero favorito e além de Bridgertons, eu tive que ler
um ou dois desses livros... Mas eu sei que é uma espécie de história para suspirar e morrer de amor no final. E foi isso que Come Back to Me fez comigo. No entanto... é um livro essencialmente pela falta de outra palavra) feliz. Ele é extremamente feliz e fala sobre o amor da melhor maneira. Mesmo nos momentos mais tristes você não pode ver o lado mais sombrio dos personagens, você pode ver que
mais deles são fortes, corretos, otimistas. E eu sinto um pouco que eu li agora que eu estou em um estágio onde eu preciso de leituras mais carregadas que me causam um pouco mais de desconforto e mostram o lado semi-flamejante do personagem??? Parece loucura, mas eu gosto de ter meu coração partido pelo livro, eu gosto de sentir sensações questionáveis para o personagem (é bom ou ruim?
Ele fez isso pensando nele ou em outra pessoa? Devo confiar nele ou não?). Eu também gosto (talvez até mais) de ver o amor refletido também nas piores formas. Ainda assim, a experiência de leitura foi incrível e fiquei muito feliz que este foi meu primeiro livro nacional do ano (inclusive, eu aceito as dicas!). Se você ama romances e histórias de época que provocam esse coração quente, não deixe de
dar uma chance. ... mais Paola merece tudo Mais Paola AleksandraListen volta mim casal na íntegra no app SpotifyLegalPrivacyCookiesAbout AdsPage 2Before StormPaola Aleksandra, Fuxiquetes • Before StormIn My BloodShawn Mendes • Shawn MendesMirrorsNiall Horan • Flicker (Deluxe)Hey GirlLady Gaga, Florence Welch • Joanne (Deluxe)Heavy In Your ArmsFlorence + The Machine • Between
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BornScarsNiall Anderson • Piano P : Sono, Frio e RelaxMore Paola AleksandraListen para retomar na íntegra no Spotify appLegalPrivacyCookiesAbout AdsPage 3More Paola AleksandraListen to Reflections of the Past in the Spotify appLegalPrivacyCookiesAbout AdsPage 4More Paola AleksandraListen to Falling like the Stars – James Arthur 3 na íntegra em app SpotifyLegalPrivacyCookiesAbout
AdsPage 5More Paola AleksandraListen julia  inteiramente no aplicativo SpotifyLegalPrivacyCookiesAbout AdsPage 6More Paola AleksandraListen to Rock and Pop Nacional inteiramente no aplicativo SpotifyLegalPrivacyCookies Outlet é um livro com falhas, mas mantendo a integridade do conteúdo de leitura original perto de novos livros. Esses produtos podem ter páginas amassadas ou capas,
manchas, arranhões ou sinais de uso e podem estar fora de suas embalagens originais. DISPONIBILIDADE DE ESTOQUEPara as ações de Outlet são limitadas e, portanto, as oportunidades de compra são excepcionais. Se após a compra houver defeitos indicados na operação do produto, o consumidor poderá solicitar o reembolso dos valores arrecadados de acordo com a política de devolução
saraiva.IMAGES no local As imagens estão apenas ilustrando um novo livro com exemplos de unidades que mostram sinais de uso que podem ou não estar presentes na unidade colocada à venda. Os livros que você usa aparecem na página do selo USED para destacar outros produtos. OS LIVROS USADOS SÃO carimbados vendidos em estoque, substituição não autorizada na tampa e/ou tampa
traseira para identificar produtos que não podem ser substituídos. EMBALAGEM E CONTEÚDO Os produtos são entregues na embalagem original reformulada, com possíveis alterações ou em uma embalagem neutra selada. Não devem conter tampas e/ou gabinetes especiais, em particular em conjuntos e caixas. RETORNOSAção para saque é de até 7 (sete) dias corridos a partir da data de entrega.
O produto deve ser entregue juntamente com todos os seus ingredientes e na mesma embalagem em que foi obtido. Devido ao estoque limitado de mercadorias, não é possível trocar produtos, apenas devolvê-los e solicitar o reembolso do valor pago. O valor pago será reembolsado utilizando o mesmo método de pagamento utilizado para a compra. Para obter mais informações, consulte nossa Política
de Negociação e Devolução. APARÊNCIA E VIDA NO ACTIONBook podem incluir amassados, marcas, arranhões ou sinais de uso. Esses caracteres estéticos não comprometerão a leitura ou a integridade do conteúdo original. Todos os produtos utilizados foram verificados e estão em estado legível. Leitura.
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