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Dedico este livro a você leitor que como Maira 
sonha com um mundo melhor. 
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Num lugar distante, uma linda família! 

Tony um homem batalhador que para sobre-
viver trabalhava na roça, resolveu ir para a 

cidade grande para ter uma vida melhor. 
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Ao chegar na cidade, ficou admirado com 
tanta gente __ uai! Tenho que procurar um 

lugar para ficar e um bom emprego. Com o 
passar do tempo conheceu Mariana, moça bo-

nita recatada de boa família e então se casa-
ram. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




