Resumo de Resistindo ao Passado
MIKHAEL
MATARAZZOEu
sou
um
homem
importante,
um
bilionário, meu banco é o braço direito do governo.Minha vida é resumida
em deveres, prazeres e fugas dos meus próprios sentimentos.Mas nada
disso importa, por que ela retornou.A minha melhor amiga, a única mulher
que me conquistou ainda na adolescência, o meu primeiro amor.Rafaela
Bustamante sempre foi o coração que batia fora e dentro de mim.E seu
retorno me deixa confuso, intrigado e excitado.Estou prometido a casar
com uma mulher importante para me tornar um dos homens mais
poderosos deste país.Mas qual é a única coisa que sou capaz de pensar
agora?O quanto senti saudades. O quanto a desejo. O quanto de Rafaela,
que depois de dez anos, ainda existe dentro de mim.RAFAELA
BUSTAMANTEEu não nasci importante, mas me tornei. Gerencio a
imagem de políticos, jogadores de futebol, galãs de novela das 10.Minha
vida é sobre trabalho, trabalho, trabalho.E agora que retornei ao Brasil,
Mikhael parece querer dificultar o meu trabalho.Sim, eu fugi. Quero dizer,
fui embora.Sim, há um motivo.Eu guardo um segredo profundo do
passado.Algo que mudou toda a minha vida e me separou do meu
primeiro e grande amor.Eu preciso resistir. Temo em ver todo o meu
passado me assombrando novamente.Será que se eu não tivesse ido
embora tudo seria diferente?Será que ele se recorda que nos amamos um
dia?Será que consigo permanecer firme enquanto sei que o homem da
minha vida se casará com outra?Eu só sei que preciso resistir a Mikhael.
Mesmo que isso custe perder toda a minha sanidade.Ela guarda um
segredo que a destruiu no passado...E ele acha que pode curá-la de todas
as suas dores. Basta que não resista ao passado e entregue-se
completamente a ele.O amor resistiu ao tempo? O amor resistiu à
ausência?O amor resistiu aos segredos?
Acesse aqui a versão completa desta leitura

