Meu Amigo do Futebol (Portuguese Edition)

Vitor, estudante de Engenharia Civil,
namora Fernanda, uma garota para casar,
mas, ao reencontrar seu amigo Gustavo em
uma partida de futebol e abraca-lo durante
a comemoracao de um gol, um sentimento
forte ira nascer. A partir dai, Vitor ficara
bastante confuso em relacao a sua
sexualidade. Mesmo amando Fernanda,
nao conseguira mais se conter ao ficar
perto de Gustavo. Para piorar, Gustavo fara
de tudo para apimentar a situacao com suas
brincadeiras safadas. Sera que Vitor
resistira se mantendo fiel a namorada ou
ficara de quatro por Gustavo? Descubra ao
viajar pelas paginas deste livro. Aperte o
cinto e prepare-se para fortes emocoes!
Este livro faz parte de uma serie dividida
em tres temporadas (ate o fechamento desta
edicao). Este volume trata da Primeira
Temporada.
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