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O romance, o suspense e a ação continuam.
Mais de 100.000 leitores leram esta saga.
Nicolás Bellpuig, o milionário europeu lindo de matar tem
tudo. As mulheres são incapazes de resistir ao seu corpo
atlético e seu sorriso solto. Entretanto ele só quer uma
mulher, a Susy. Uma mulher que o encantou com seus olhos
tristes e repletos de desesperança, mas que o fez vibrar como
nenhuma jamais tinha conseguido.
A Susy não espera muito da vida. A sorte foi lançada faz anos
e agora não pode mais continuar sonhando com o que nunca
terá.
Ambos vão descobrir que o amor é capaz de atravessar os
mares e continuar vivo com a mesma intensidade com a que
os seus corações batem dentro do peito.
Ela o ama, mas deve fugir para Buenos Aires para salvá-lo, e
ali estará envolvida com uma trama de tráfico de mulheres que vão fazer com que ela conheça o
medo e o desespero em sua própria pele.
Ele a ama demais para deixá-la partir.
Poderia o Nico salvá-la de um destino tão perigoso? O romance terá um final feliz ou será uma das
tantas desgraças pelas quais Susy terá pela frente?
Somos nós mulheres capazes de nos arriscar e apostar tudo em uma única jogada ou o medo, a culpa
e a sociedade têm a última palavra?
As histórias contidas nesta série de narrativas são pérolas de romance, paixão e amor que você pode
ler e ir descobrindo de forma independente.
É por você é o segundo livro da Saga Infidelidades
Outros livros de Romances Contemporâneos com uma forte dose de amor, ação e aventuras:
Saga infidelidades
Livro 1: Depois de você ( Susana, Oscar y Nico)
Livro 2: É por você ( Susana y Nico)
Livro 3: A Custódia do seu coração (Matías e Azul)
Livro 4: Jogo de Paixões (Lucas e Carmen)
Livro 5: Desculpe, eu me apaixonei (Carlos e Barby)
Livro 6: Presa a um sentimento (Matías e Azul)
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Serie Stonebridge
Livro I: Tesouro oculto
O que fazer quando os segredos devem continuar ocultos, mas o amor não permite que nos
esqueçamos deles?
Livro II: Os dias que nos faltam
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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 É por você are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your É por você 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
É por você 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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