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Filha de imigrantes mexicanos, Maria Sanchez é uma
advogada inteligente, bonita e bem-sucedida que aprendeu
cedo o valor do trabalho duro e de uma rotina regrada. Porém
um trauma a faz questionar tudo em que acreditava e voltar
para sua cidade natal, a pequena Wilmington.
A cidade também é o lugar que Colin Hancock escolheu para
se dar uma segunda chance. Apesar de jovem, ele sofreu mais
violência e abandono do que a maioria das pessoas. Também
cometeu sua parcela de erros e magoou mais gente do que
gostaria. Agora está determinado a mudar de vida, tornar-se
professor e dar às crianças o carinho e a atenção que ele
próprio não teve.
Colin e Maria não foram feitos um para o outro, mas um
encontro casual durante uma tempestade mudará o rumo de
suas histórias. Ao confrontar as diferenças entre os dois, eles
questionarão as próprias convicções. E ao enxergar além das aparências, redescobrirão a
capacidade de amar.
Porém, nessa frágil busca por um recomeço, o relacionamento deles é ameaçado por uma série de
incidentes suspeitos que reaviva antigos sofrimentos. E quando um perigo real começa a se impor,
Colin e Maria precisam lutar para que o amor sobreviva.
Com uma trama madura e repleta de emoções e de suspense, No seu olhar mostra que o amor às
vezes é forjado em crises que ameaçam nos destruir e que o primeiro passo para a felicidade é
acreditar em quem podemos ser.
"Nicholas Sparks nos leva a uma montanha-russa de emoções, que vai de uma história de
amor sensível e tocante à adrenalina de um thriller policial." – The Salt Lake Tribune
"Um enredo perfeito para Hollywood." – Stylist
"Sparks é mais do que um autor de romances. Ele é um fenômeno da cultura pop." – The
Telegraph
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Faça o download ou leia online No seu olhar Nicholas Sparks PDF grátis para e-book / ePub
/ Mobi / Mp3 / Txt, Are you looking for no seu olhar PDF?. If you are areader who likes to download
no seu olhar Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more
options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors
like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get no seu olhar Pdf
and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading no seu olhar Pdf? You may think better
just to read no seu olhar Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read no seu olhar electronically, as you are saving
all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to
buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, no seu olhar Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download no seu olhar
Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download no seu olhar Pdf from our online library.
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