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Herdeira caçula de um verdadeiro império, Haven é uma
mulher obstinada que vive de acordo com os próprios
princípios e não tem medo de bater de frente com o pai,
Churchill Travis, um dos homens mais ricos e respeitados do
Texas. Mas ao cortar relações com ele para se casar com um
jovem que sua família desaprova, Haven vê sua vida se
transformar num verdadeiro inferno… e não tem para quem
pedir ajuda.
Dois anos depois, Haven volta para casa, com a alma abatida
e o coração fechado, determinada a reconstruir sua vida
sozinha. Mas Hardy Cates e seus irresistíveis olhos azuis
cruzam seu caminho, e ele é a última pessoa que ela precisa
encontrar.
Hardy é o mais novo magnata da indústria petroleira de Houston, um homem de sangue quente que
aprendeu desde muito cedo a não confiar em ninguém e que nunca mediu esforços para chegar
aonde quer: ao topo! Em sua jornada alimentada pela ambição desmedida, ele conquista poder e
inimigos, incluindo os membros da poderosa família Travis. O que ele não esperava era sentir suas
defesas serem abaladas pela herdeira da família…
Duas pessoas que aprenderam da pior maneira que o amor pode ser o inimigo mais cruel. Será que
vão conseguir deixar todos os traumas para trás diante de uma nova chance?
"Quando se é sistematicamente agredida, sua capacidade crítica vai sendo solapada até o ponto em
que é quase impossível tomar decisões."
The Travis Family, série best-seller do The New York Times, é a estreia de Lisa Kleypas como autora
de romances contemporâneos. A protegida, primeiro livro da série, foi finalista do RITA, o maior
prêmio destinado a romances nos Estados Unidos.
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because a redenção are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your a redenção so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
a redenção are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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