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Vivemos em busca do amor perfeito. E o que fazer com as
dificuldades da vida quando se almeja algo tão irreal?
Maia nunca imaginou que o destino tornaria seu amor
platônico uma realidade. Acreditar que o Dr. Rodrigo Ferraz,
o homem mais cobiçado da cidade, teria seu relacionamento
perfeito com Olívia acabado, era praticamente impossível!
Contudo, a perfeição que uniu o casal mais afamado do
município não foi o bastante para o famoso felizes para
sempre. Partindo misteriosamente, Olívia abandona o marido
e o filho pequeno deixando uma ferida aberta no coração do
nobre médico. Quem sabe, o amor verdadeiro não nasce das
imperfeições? Com essa nova perspectiva, Maia tem a chance
de viver seu grande amor... que, infelizmente, não dura
eternamente! Alguns anos depois, em uma noite chuvosa, os
dois se veem frente a frente. Ao se olharem, percebem que os
sentimentos que os uniu no passado, ainda estão vivos em
seus corações... A partir daí, Maia faz uma retrospectiva do romance e dos motivos aos quais os
levaram a desistir tão precocemente de um Imperfeito Amor.
IMPERFEITO AMOR trata da busca pela perfeição, do medo quando as coisas não saem como
planejamos, da baixa autoestima que faz nos contentarmos com pouco. É um romance que ensina a
amar a todos com seus defeitos e imperfeições.
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Faça o download ou leia online Imperfeito amor JFB Bauer PDF grátis para e-book / ePub /
Mobi / Mp3 / Txt, Are you looking for imperfeito amor PDF?. If you are areader who likes to
download imperfeito amor 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
imperfeito amor Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading imperfeito amor Pdf? You may think
better just to read imperfeito amor 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 imperfeito amor 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, imperfeito
amor Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
imperfeito amor Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and
bulky.
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