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Lady Lavinia Andarton é apaixonada pelo honorável Sr.
Ashton Wood há um bom tempo e, para felicidade dela, ele
corresponde aos seus sentimentos. Entretanto, sua família
não o aprova e, preocupados em fazer uma conexão familiar
mais vantajosa, apresentam a ela o irmão do Duque de
Burghley, pretendente perfeito... para eles.
...Um cavalheiro cheio de segredos...
Depois de sofrer uma decepção amorosa, Lorde Brandon
Thorton finalmente se recupera e decide casar-se, mas não
esperava que sua mãe escolheria exatamente a lady mais
insípida da Inglaterra para ser sua noiva, Lady Lavinia. A
antipatia parecia ser mútua e os dois seguem fingindo às suas
respectivas famílias uma corte inexistente. Mas ao emprestar
uma valiosa joia de família e vê-la roubada, Lavinia se vê
pedindo ajuda à pessoa mais improvável.
E um colar que os une.
O colar de Melissandre – ou de Lis, como era conhecido – trazia em si o peso de conceder felicidade
à pessoa que o possuísse. Lavinia conhecia o seu legado, mas não tinha tanto apego à peça. Mas ao
saber que fora roubada, ela precisava recuperá-la antes que sua mãe descobrisse o infortúnio. Para
sua surpresa, Lorde Brandon sabe do paradeiro da joia e promete ajudar a recuperá-la, mas antes,
Lavinia teria que passar por um treinamento na arte de roubar. E nos dias em que seguiram na
companhia um do outro, com único objetivo de recuperar o tesouro perdido, ambos se esqueceram
de manter em segurança um outro item tão valioso quanto, e a consequência de um novo roubo,
dessa vez, seria mais devastadora. Afinal, que preço teria um coração apaixonado?
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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 o colar de lis are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your o colar de lis 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
o colar de lis 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 stepby-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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