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detetive Nap Dumas nunca mais foi o mesmo após o último
ano do colégio, quando seu irmão Leo e a namorada, Diana,
foram encontrados mortos nos trilhos da ferrovia. Além disso,
Maura, o amor da sua vida, terminou com ele e desapareceu
sem justificativa.
Por quinze anos, o detetive procurou a ex-namorada e buscou
a verdadeira razão por trás da morte do irmão. Agora, parece
que finalmente há uma pista.
As digitais de Maura surgem no carro de um suposto
assassino e Nap embarca em uma jornada por explicações,
que apenas levam a mais perguntas: sobre a mulher que
amava, os amigos de infância que pensava conhecer, a base
militar próxima à sua antiga casa.
Em meio às investigações, Nap percebe que as mortes de Leo
e Diana são ainda mais sombrias e sinistras do que ele ousava imaginar.
"Harlan Coben é mestre em prender a atenção do leitor e criar histórias surpreendentes.
Ele vai seduzir você logo na primeira página só para chocá-lo na última." – Dan Brown,
autor de O Código Da Vinci
"Harlan Coben é um dos meus autores favoritos. Seus livros têm tudo que se pode esperar:
suspense de roer as unhas, tramas vertiginosas, questões sociais relevantes e personagens
perfeitos." – Kristin Hannah, autora de O Rouxinol
"Ernest Hemingway poderia ter aprendido uma ou duas dicas lendo a prosa direta e
vigorosa de Coben, que habilmente entremeia sequências de ação e observações sobre o
comportamento humano." – Forbes
"Harlan Coben é um dos melhores escritores de suspense da atualidade." – The Huffington
Post
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Mobi / Mp3 / Txt, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's
printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get
the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is
the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because até o fim are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That
is what online assistance is for.
If you realise your até o fim so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
até o fim are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you
buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-bystep information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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