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BookSurge Publishing. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 282 pages. Dimensions: 8.9in. x
5.9in. x 0.9in.Um trgico acidente ceifa as vidas de um poderoso empresrio e de sua esposa. Seus
dois filhos, de personalidades antagnicas, entram em conflito em meio a uma herana avaliada em
US 30 bilhes. Robert King o Presidente em Nova York e herdeiro de um gigantesco conglomerado
petroqumico ao redor do mundo, a PetroWide. Em contra-partida sua irm Kate King humanista,
ecolgica e trabalha voluntariamente assistindo comunidades carentes nos arredores de Maputo,
em Moambique, atravs de uma ONG a que pertence. Eis que em meio ao conflito deles surge um
grande mistrio referente ao passado dos seus pais na cidade do Rio de Janeiro e que deve ser
decifrado. O que poderia haver de to importante na Cidade Maravilhosa a ponto de transformar
completamente a vida dos dois irmos, abalando toda a base de poder e dinheiro do ambicioso e
mau-carter Robert e regozijando plenamente o corao da doce e adorvel Kate AS DUAS FACES DA
ABBORA uma estria emocionante e envolvente que mantm o leitor preso leitura at o final da ltima
pgina. Trilhado por surpresas e reviravoltas constantes esse livro leva-nos a refletir sobre o...
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A top quality publication as well as the font utilized was fascinating to read. It is among the most incredible pdf i actually have read through. I am easily
could get a pleasure of looking at a created publication.
-- Scot Howe-- Scot Howe

The best pdf i at any time read. It is one of the most remarkable ebook we have read through. You wont really feel monotony at anytime of your own time
(that's what catalogs are for concerning should you check with me).
-- Reg g ie Str eich-- Reg g ie Str eich
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