Noite Sobre as Aguas (Portuguese Edition)

Em 1939, com a guerra a acabar de ser
declarada, um grupo de pessoas
privilegiadas embarca no mais luxuoso
aviao de sempre, o Pan American Clipper,
com destino a Nova Iorque: um aristocrata
britanico, um cientista alemao, um
assassino e a sua escolta, uma jovem em
fuga do marido e um ladrao encantador,
mas sem escrupulos. Durante trinta horas,
nao ha escapatoria possivel desse palacio
voador. Sobre o Atlantico, a tensao vai
crescendo ate finalmente explodir num
climax dramatico e perigoso
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