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Consagrado com histórias de vampiros ambientadas em São
Paulo e Osasco, André Vianco mostra, dessa vez, a trajetória
de uma jovem mulher atormentada e cercada de mistério. Ao
longo das páginas, os leitores são envolvidos por uma trama
que mistura crime, culpa, paixão e suspense.
Abalada pela doença do pai, Laura encontra um pouco de
consolo na amizade com Miguel, um homem com quem
conversa diariamente em um banco de praça e cujas palavras
funcionam como um bálsamo para seu coração dilacerado. O
que a jovem não sabe é que seu amigo está sendo observado
por Marcel, um detetive particular contratado por um cliente
misterioso que se preocupa com ela e desconfia que há algo
errado.
Paralelamente, acompanhamos a história de Alan, um
investigador da Polícia Civil que nunca se recuperou da morte
da mulher, assassinada durante uma troca de tiros em plena
rua. Suspeito de quatro homicídios, o policial está na mira da
Corregedoria e é observado de perto por Gabriela, a bela agente encarregada de verificar se ele é
mesmo culpado. Juntos, eles acompanham o caso de Débora, uma viciada em drogas encontrada
morta com o rosto desfigurado por golpes violentos.
Conforme seu trabalho avança, Marcel percebe que uma aura de mistério cerca Miguel, que só pode
ser rastreado até certo ponto. Sentado em um bar de uma comunidade pobre, o detetive particular
vê seu alvo sumir dentro de um barraco que parece bastante movimentado. Quando ele finalmente
consegue entrar pela mesma porta que seu alvo, uma surpresa: o lugar não passa de um cubículo
quente, escuro e sem janelas, inteiramente vazio. Nesse ponto, Marcel já está completamente
fascinado por Laura, o que transforma a descoberta da verdade em uma questão de honra.
André Vianco, mestre das histórias de vampiros, desta vez se utiliza do suspense em uma trama
cheia de reviravoltas. Dentro do universo fantástico que se descortina em O Caso Laura, nenhum
personagem é exatamente o que parece ser.
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Faça o download ou leia online O caso Laura André Vianco PDF grátis para e-book / ePub /
Mobi / Mp3 / Txt, Are you looking for o caso laura PDF?. If you are areader who likes to download o
caso laura Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more
options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors
like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get o caso laura Pdf
and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading o caso laura Pdf? You may think better
just to read o caso laura Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read o caso laura electronically, as you are saving
all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to
buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, o caso laura Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download o caso laura
Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download o caso laura Pdf from our online library.
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