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A presente obra pretende demonstrar o
poder do amor na transformacao de duas
vidas atraves de um romance por elas
vivido e desejado. Descreve o reencontro
de duas almas gemeas no local mais
improvavel possivel, no norte da Asia. A
partir daqui, muitas tribulacoes forcam a
um cojunto de mudancas vividas no sentido
de se adaptarem as emocoes profundas que
reviveram e para as quais nao estavam
preparadas.
Quanto
duas
pessoas
apaixonadas estao dispostas a suportar para
resolver um karma conjunto trazido de
outras vidas? Quantas vidas sao necessarias
para viver plenamente um amor desejado?
Tanto no bem como no mal, o amor sempre
mantem o seu proposito original e esta e a
historia de um amor reconhecido mas nao
esquecido no mais amago de dois espiritos
carentes da sua antiga e eterna relacao.
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