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O romance, o suspense e a ação continuam.
Mais de 100.000 leitores leram esta saga.
Nicolás Bellpuig, o milionário europeu lindo de matar tem
tudo. As mulheres são incapazes de resistir ao seu corpo
atlético e seu sorriso solto. Entretanto ele só quer uma
mulher, a Susy. Uma mulher que o encantou com seus olhos
tristes e repletos de desesperança, mas que o fez vibrar como
nenhuma jamais tinha conseguido.
A Susy não espera muito da vida. A sorte foi lançada faz anos
e agora não pode mais continuar sonhando com o que nunca
terá.
Ambos vão descobrir que o amor é capaz de atravessar os
mares e continuar vivo com a mesma intensidade com a que
os seus corações batem dentro do peito.
Ela o ama, mas deve fugir para Buenos Aires para salvá-lo, e
ali estará envolvida com uma trama de tráfico de mulheres
que vão fazer com que ela conheça o medo e o desespero em sua própria pele.
Ele a ama demais para deixá-la partir.
Poderia o Nico salvá-la de um destino tão perigoso? O romance terá um final feliz ou será uma das
tantas desgraças pelas quais Susy terá pela frente?
Somos nós mulheres capazes de nos arriscar e apostar tudo em uma única jogada ou o medo, a culpa
e a sociedade têm a última palavra?
As histórias contidas nesta série de narrativas são pérolas de romance, paixão e amor que você pode
ler e ir descobrindo de forma independente.
É por você é o segundo livro da Saga Infidelidades
Outros livros de Romances Contemporâneos com uma forte dose de amor, ação e aventuras:
Saga infidelidades
Livro 1: Depois de você ( Susana, Oscar y Nico)
Livro 2: É por você ( Susana y Nico)
Livro 3: A Custódia do seu coração (Matías e Azul)
Livro 4: Jogo de Paixões (Lucas e Carmen)
Livro 5: Desculpe, eu me apaixonei (Carlos e Barby)
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Livro 6: Presa a um sentimento (Matías e Azul)
Serie Stonebridge
Livro I: Tesouro oculto
O que fazer quando os segredos devem continuar ocultos, mas o amor não permite que nos
esqueçamos deles?
Livro II: Os dias que nos faltam
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

Legend of the earth Emperor(3)
http://new.beebok.info/br-1456276613/legend-of-the-earth-emperor-3.html

Walking home on the mountain path, a cold wind came, and the leaves of the trees that
wrote about the depression fell down slowly in the nearby woods. Some of the loose
leaves beside them became even more loose. This is a scene of autumn wind sweeping
away the fallen leaves

[PDF]

Legend of the earth Emperor(1)
http://new.beebok.info/br-1456272995/legend-of-the-earth-emperor-1.html

Walking home on the mountain path, a cold wind came, and the leaves of the trees that
wrote about the depression fell down slowly in the nearby woods. Some of the loose
leaves beside them became even more loose. This is a scene of autumn wind sweeping
away the fallen leaves

[PDF]

Seal off old gods(3)
http://new.beebok.info/br-1456285064/seal-off-old-gods-3.html

Suddenly, a vast expanse of dark and yellow air appeared between heaven and earth.
Sixty percent of them turned into a pagoda. This pagoda is the first one of merits and
virtues acquired from heaven and earth. Although it is the most precious pagoda acquired
from heaven, it can't stick to anything....

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...
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Legend of the earth Emperor(2)
http://new.beebok.info/br-1456275006/legend-of-the-earth-emperor-2.html

Walking home on the mountain path, a cold wind came, and the leaves of the trees that
wrote about the depression fell down slowly in the nearby woods. Some of the loose
leaves beside them became even more loose. This is a scene of autumn wind sweeping
away the fallen leaves

[PDF]

Seal off old gods(1)
http://new.beebok.info/br-1456281440/seal-off-old-gods-1.html

Suddenly, a vast expanse of dark and yellow air appeared between heaven and earth.
Sixty percent of them turned into a pagoda. This pagoda is the first one of merits and
virtues acquired from heaven and earth. Although it is the most precious pagoda acquired
from heaven, it can't stick to anything....

[PDF]

The Chase
http://new.beebok.info/br-1453554291/the-chase.html

Bem-vinda de volta aos jogos de hóquei e às festas da Universidade Briar! No primeiro
spin-off da série Amores Improváveis, conheça a apaixonante e misteriosa Summer, irmã
de Dean. Todo mundo diz que os opostos se atraem. E deve ser verdade, porque...

[PDF]

Verdades e mentiras
http://new.beebok.info/br-1445967849/verdades-e-mentiras.html

É senso comum dizer que todo político mente. Mas não seria a verdade uma ilusão, uma
impossibilidade que tornaria a mentira ética? Nesse livro, quatro respeitados pensadores
de nosso tempo – Gilberto Dimenstein, Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé e...

[PDF]

Mindset
http://new.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...

[PDF]

A cinco passos de você
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http://new.beebok.info/br-1450252651/a-cinco-passos-de-voce.html

Agora uma superprodução cinematográfica estrelada por Cole Sprouse, de “Riverdale”.
21 de março nos cinemas. Stella Grant gosta de controle. Ela parece uma adolescente
típica, mas em sua rotina há listas de tarefas e inúmeros...

[PDF]

O poder do hábito
http://new.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...

[PDF]

After – Depois do desencontro
http://new.beebok.info/br-1093573367/after-depois-do-desencontro.html

Tessa passa pelo momento mais difícil de sua vida. Enquanto luta para crescer na
carreira com a qual sempre sonhou, seu mundo é virado de ponta-cabeça: a inesperada
aparição de seu pai e uma traição imperdoável a deixam mais fragilizada do que...

[PDF]

Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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Divine Charm(2)
http://new.beebok.info/br-1456160982/divine-charm-2.html

A muffled noise startled the birds in the forest, and they fluttered around like they had no
way to go. When the clouds settle and the wind clears, the dusty ground returns to its
original shape, leaving an elliptical pit.
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