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Introdução

Esta obra relata a história real da Fifi, em África. Em “todo 
o mundo”, a maioria das pessoas acreditam no amor e na 
felicidade, mas depende de como esse amor é conduzido 

e vivido. Em matéria de amor é preciso saber cultivar e saber 
perceber as manifestações do outro sem fazer frente nem amuos, 
quando algo de negativo ocorre, cante e encante, conte histórias 
banais ou verdadeiras, como situações sucedidas com terceiros. 
Se não for capaz, finja que está tudo bem para salvar o amor e 
conseguir quebrar gelo do mal-estar vivido nesse momento e ser 
amado e viver esse amor – com muito prazer. É como ganhar uma 
lotaria; raramente se repete da mesma forma.

Saber conquistar um amor diariamente não é para todos neste 
século em que todos os tempos acontecem coisas novas. Saber 
sobreviver e reconquistar o amor todos os dias na saúde e na po-
breza sem imitação bíblica; estamos a falar de vidas reais. Amar e 
ser amado é muito saudável para ambos e, se houver filhos, para 
estes também.

Fica bonito mostrar que ama sem condicionalismos de tercei-
ros, um companheiro maduro e inteligente perceberá o momento 
e retribuirá esse amor convenientemente.
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