Menina Anjo (Portuguese Edition)

Um jovem militar, ao passar anos fora de sua casa, decide retornar para a fazenda de sua mae
no interior. Onde ele reencontra antigos vizinhos e amigos. E entre eles, esta Esmeralda, uma
jovem com quem ele sempre se corresponde por cartas. Eles cresceram juntos e somente se
separaram devido a sua ida para as forcas armadas. Alvaro esconde de todo mundo uma
doenca incuravel. E durante sua volta para o campo, ele decide se casar com Esmeralda. E um
sonho antigo o persegue, onde ele sempre sonha com uma moca sentada sobre um balanco, e
suas asas sao enormes e brancas como as asas de um anjo, porem, o seu rosto e um misterio.
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