Resumo de Combo Anna Todd (+
Ecobag)
NOTHING MORE: Anna Todd está de volta e não está sozinha. Tessa,
Dakota e, principalmente Landon, estão prontos para viver novas
descobertas, agora em Nova York. Nesse spin-off, o melhor amigo de
Tessa, viverá um triângulo amoroso quase viciante, em meio a todas as
experiências e oportunidades que só uma cidade tão grandiosa e
barulhenta poderia lhe proporcionar.
Os arranha-céus de Nova York e o ritmo frenético da cidade são bem
diferentes do lugar onde Landon Gibson foi criado, e essa transição está
sendo desafiadora. Mas até que ele está se virando, arrumou um emprego
para pagar (algumas) contas, está gostando da faculdade e, de vez em
quando, encontra sua ex, Dakota.
Sabe como é, aquela por quem ele largou tudo e foi estudar na
Universidade de Nova York… para no fim levar um pé na bunda. Por
sorte, sua melhor amiga, Tessa, apareceu para dividir com ele seu
(minúsculo) apartamento no Brooklyn.
E, apesar dos altos e baixos que enfrenta com o ex, ela é uma boa
ouvinte e conselheira, especialmente quando ele se vê envolvido em uma
espécie de triângulo amoroso quase viciante, como todas as garotas
bonitas.
Para um jovem, encontrar um caminho na vida não é fácil. Landon sempre
foi uma pessoa otimista, mas numa cidade tão barulhenta e complicada, e
tão longe de casa, só dá para seguir em frente com uma bela ajudinha
dos amigos e com um bom par de fones de ouvidos.
NOTHING LESS: Landon Gibson sempre foi o cara bonzinho e capaz de
fazer qualquer coisa por todo mundo — altruísta até demais. Apesar de
continuar determinado a não perder sua gentileza inata, ele está
começando a perceber que precisa pensar mais em si mesmo,
principalmente quando lida com uma ex-namorada que ora se aproxima,

ora se afasta.
E ainda mais quando está diante da misteriosa Nora, uma garota com
pelo menos dois nomes e várias facetas diferentes. A verdade é que ele
só quer ter alguém ao seu lado, mas precisa torcer para que o campo de
batalha que são as relações amorosas em Nova York não seja perigoso
demais para ele.
Acesse aqui a versão completa deste livro

