Ilusorio Amor (Portuguese Edition)

Esta e uma historia, onde ha os lados da moeda. De um lado, o amor, quais os seres humanos
se postam, e do outro lado, o dinheiro, onde eles buscam incessantemente. Cabe a jovem Lany
saber a que lado seguir, ou seja, viver ao lado de seu unico amor, ou arriscar uma nova vida na
capital e ser bajulada por riqueza, a qual ela tanto sonha.
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