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Aos dezoito anos, Vanessa Nogueira fugiu
de casa, de uma cidade que odiava e de um
pai que nunca conseguiu compreender; um
pai que possui um estranho dom de prever
o futuro ao simplesmente olhar para o ceu.
Ela escapou em busca de uma felicidade,
mas tudo que encontrou foi dor, tristeza e
solidao. Agora carrega marcas e um
misterio que parece consumi-la. Oito anos
depois, com uma filha a tiracolo, ela se ve
sem saida e decide retornar a Verania, para
reencontrar nao apenas as pessoas que
tanto a julgavam, mas tambem seu amor de
infancia, Nico Callonari, o homem que
abandonou sem qualquer explicacao, mas
que parece determinado a te-la de volta a
qualquer custo. Porem, o passado de
Vanessa a persegue, e nem mesmo o amor
de Nico ou o poder de seu pai poderao
mante-la a salvo de seus proprios segredos.
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