A Beleza da Espera (Portuguese Edition)

A Beleza da Espera de Rosa DeSouza, e um livro que percorre tres decadas de vida. Nele, a
autora se entrega a busca de si propria; a procura de coerencia; a luta contra a sociedade
materialista que ainda da mais valor a estatus do que a uma vida verdadeira. Ela tambem
procura o companheiro certo enquanto idealiza o amor. O encontro vem quando ja
amadurecida se sente preparada para uma nova vida. A Beleza da Espera e mais do que poesia
ou autobiografia, e um livro de esperanca, onde a dor sempre desagua no oceano da realizacao.
Este livro e outro estilo de vida; um novo inicio.
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