Coisas da vida (Portuguese Edition)

Um amor verdadeiro e alem da vida, e o sentimento que une Marina e Caio, dois jovens que
sonham estar juntos por toda a vida. Depois de algumas lindas primaveras juntos, rigorosos
invernos, aventuras e muitos sorrisos e abracos, Marina se sente cada vez mais dependente da
presenca de Caio. O fim do ano cria um novo comeco na vida dos dois, sonhos, planos,
alegrias, mas o ano que chega traz um fim inesperado e irremediavel para todos os planos.
Caio precisa se mudar para outra cidade por conta da faculdade, apesar de nao ser esse o
motivo real do distanciamento dos dois, ele deixa transparecer que assim seja. Mas o que
Marina nao sabe e que Caio a queria distante, mesmo desejando incontrolavelmente o
contrario, por saber do pouco tempo que ainda lhe restava para viver. Ele estava certo de que o
odiando, Marina sofreria menos posteriormente. Coisas que acontecem na vida, a principio de
forma incompreensivel, mas que ao longo do percurso, faz com que Marina comece a trilhar
um novo caminho, sozinha em muitos momentos. Tentando encontrar-se onde quer que tenha
se perdido, mas ainda tinha um unico motivo para continuar sorrindo, apesar de ter perdido
quase tudo o que mais amava, ainda resta-lhe um pouco de fe, que pode ser tudo diante do
nada, do caos. Marina descobre-se forte o suficiente para recomecar diante da perda de seu
amado, do declinio de sua familia, naquele momento a unica coisa que a fazia se sentir menos
pior, era escrever e escrever. Entao ela comeca a escrever secretamente sua biografia de forma
despretensiosa, era como poder tirar um pouco do peso que a martirizava. Mas a mudanca que
ela tanto procura, descobre que precisa recomecar em um novo lugar, longe de tudo o que a
fazia querer desistir. Entao decide partir para um lugar tranquilo, ao lado de seus avos, pessoas
especialmente queridas, ela ouve o chamado das ondas do mar que parece lhe acalmar e lhe
dizer os passos seguintes. Ela descobre que do caos podem surgir as coisas mais belas, como o
sonho de um novo dia feliz, e que um novo caminho te leva a muitos outros. Voce pensa que
pode controlar o destino, cada passo, cada plano, mas a vida lhe mostra que nao e bem assim.
Entao voce aprende que nao se deve esforcar-se mais que o necessario para tentar mudar
coisas que nao estao ao seu alcance, mas que se deve continuar a caminhar e sorrir, e apesar de
tudo lutar sempre por dias melhores.
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