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Collins é uma garota que, na sua adolescência, manteve seu
peso sob controle e se exercitou de maneira constante porque
seu maior sonho era chegar às passarelas mais importantes
da moda. Ela tinha tudo, beleza, altura e.... mais de 100 cm de
quadril. Infelizmente esta característica que arrancava
desejos do sexo oposto, não se encaixava na indústria da
moda, que a rejeitou de maneira cruel por ser 'gorda'. Isto
transformou Cam em uma garota introvertida, insegura e a
mergulhou em uma espiral prejudicial à sua saúde. Quase
com 30 anos, refugiada no seu estúdio de tatuagens e
resignada que o chocolate é e será o amor da sua vida, o
destino a surpreende com uma oportunidade de ouro para
alcançar as passarelas e conhecer Keith Grant, um homem
perseverante, prático e com uma habilidade quase inata para
conseguir que as pessoas sigam os seus conselhos e desejos.
Ele cresceu em uma família onde o esporte é tão sagrado
como a própria família ou a comida. Não fosse pela lesão que
sofreu no final da temporada de futebol na universidade, Keith teria tido uma carreira de sucesso na
NFL. A lesão o levou a se tornar um personal trainer reconhecido com seu próprio sistema de
exercícios e alimentação. Por causa do seu sucesso profissional ele foi o escolhido para a importante
tarefa de devolver para Cameron a vontade de lutar pelo seu sonho e o mais importante, amar a si
mesma.
Ele irá conseguir ensinar para Cameron que não apenas o chocolate acalma a ansiedade? Será ela
que irá ensinar para Keith que é preciso lutar por aquilo que se ama? Talvez ambos irão receber a
melhor lição das suas vidas?
Stefania Gil também é autora de outros romances do gênero Romântico e do subgênero Romance
Paranormal: Série Archangelos, Mi Último: Sí, acepto, Presagios, Sincronía, Siempre te amaré, entre
outros.
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because as curvas do amor
are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your as curvas do amor so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
as curvas do amor are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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