Alma Renascente (Obsesso do Tigre) (Volume 5) (Portuguese Edition)

Prologo Emily Eu nao imaginava que o
destino pudesse surpreender-me varias e
varias vezes em tao pouco tempo. Porem,
eu tambem nao imaginava que ele pudesse
trazer de volta para a minha vida, todas as
lembrancas boas e amargas de meu
passado. Meu passado o qual, uma parte
dele eu tentei e tento esquecer-me, mas ele
e tao teimoso e insiste em invadir os meus
pensamentos quando eu arrisco pensar em
coisas boas, belas e inesqueciveis. O
destino fez isso novamente, trouxe do
mesmo modo para a minha vida, a pessoa
que eu tentei fugir por um longo periodo da
minha existencia. Eu sempre busquei ser a
Emily, a qual existia antes da cobranca
maldita de uma divida do meu tio. Entao eu
me pergunto outra vez. O destino governa a
minha vida? Ou serei eu que nao sei
dribla-lo com uma armadura para impedir
que todas as coisas ou pessoas ruins tentem
cruzar o meu caminho pela segunda ou
terceira vez? O que voces acham disso?
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