
Amor quase 
não correspondido

Sandro diz que o coração dele palpita toda 
vez que vê a Soraya, mas ela nem dá bola. 
Conversando com duas amigas, elas 
sugeriram algumas possibilidades para 
que ele consiga conquistá-la. Sueli sugeriu 
que ele a convidasse para ir à praia. Márcia 
concordou: 
- Boa ideia! Aproveite que o dia está 
ensolarado, um sol bem gostoso, assim 
vocês podem passear de mãos dadas.
 Ele está tão apaixonado que faz 
comparações do seu sentimento com os   
contos de fadas que escutava quando 
criança. 

Sandro adorou a ideia que suas amigas 
deram, agora era só aproveitar a dica e 
marcar a hora com Soraya.
Mas Sandro �cou sabendo, por meio do 
WhatsApp dos amigos, que ela daria uma 
festa de aniversário com um lindo bolo, 
feito pela sua mãe. E para a surpresa de 
Sandro, ele foi convidado para ir junto.
Sueli falou: 
- Aproveite a oportunidade, já que você é 
uma pessoa forte e envolvente, poderá 
fazer com que a Soraya conheça você um 
pouco mais e se apaixone.
Os dois puderem conversar e se conhecer 
um pouco mais na festa, e Sandro 
convidou Soraya para irem passear na 
praia, e ela aceitou.
Nesse passeio eles acabam se envolvendo. 
Começaram a namorar, casaram, e depois 
de algum tempo tiveram um lindo �lho.
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