A Marca da Besta (Colecao Goticos Livro 16) (Portuguese Edition)

Fleete e um homem grande e amavel que
herdou algumas propriedades de um tio, na
India. Ao viajar para terras indianas, a fim
de tomar conta de suas novas posses, acaba
ficando bebado num jantar de vespera de
Ano-Novo e apaga um charuto na imagem
de Hanuman, um dos deuses do hinduismo.
Fleete comeca, entao, a ter mudancas de
comportamento muito estranhas, como se
estivesse se tornando um animal. Nunca se
sabe o que pode acontecer quando se
profanam deuses... Ele fez o que queria
com Hanuman, mas o que Hanuman
reservava para ele?Com apresentacao de
Luis Antonio Aguiar, este conto faz parte
do livro Goticos II: Lugubres Misterios Contos Classicos, segundo volume da
Colecao Goticos.
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