
Seu eterno amor.

sim nao

Hoje, te escrevo uma carta
diferente. Nao para agradecer,
mas para pedir perdao e fazer
um pedido.
Nem sempre damos os beijos
que tivemos vontade de dar.
Algumas vezes discutimos e
deixamos nosso orgulho falar
mais alto.
Desculpe-me pelos beijos
nao dados.
Vamos procurar nossos beijos
perdidos?
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Você acaba de aceitar o desafio de participar dessa grande
aventura! Coração preparado?
Junto desse pergaminho, você receberá um mapa, onde
deverá responder o primeiro enigma. Se você acertar,
ganhará sua primeira pista para encontrar o primeiro
beijo perdido. No total, serão 5 enigmas e 5 pistas. No fim,
com todos os enigmas respondidos, você terá a mensagem
do mapa revelada e ganhará uma recompensa valiosa.
Boa sorte!

P.S.: O amor é uma aventura. (
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mapa do beijo[perdido]
Se eu digo “você é meu”,
você diz “eu sou                      ”.

Quando sua                          encosta
na minha, me deixa nas nuvens.

Algo valioso muito procurado
é chamado de                                   .

Gênero cinematográfico
que reflete um mundo
heroico:                                   .

Você faz a minha vida
                              a pena.
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beijinho

beijinho

beijinho

beijinho

Sua boca e um tesouro que faz
valer qualquer aventura.

Te amo!
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