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Sobre a história Susana se sentia sozinha naquela cidade em que
pouco havia para se fazer. Susana queria que a mãe retornasse, queria
poder voltar para seu quarto, para sua escola, para sua amiga Clara. No
entanto, sabia que isso ainda iria demorar. Todavia, aquela vida que, num
primeiro momento, lhe pareceu insuportável, sofrida, foi se modificando.
A garota conheceu a Bethânia, o Caetano, a Nicole. Conheceu também o
César, um garoto estranho, que adorava espionar os outros. Até que uma
tragédia se abateu sobre aquela cidade tão pacata. E Susana e seus novos
amigos estavam bem próximos dela. Deles dependia a solução de um
bárbaro crime.
Sobre o livro Nesse lançamento, Caio Riter leva uma novela policial
ao interior do Rio Grande do Sul – e a solução do crime que se desenrola
por lá fica nas mãos de um grupo de amigos cheio de dúvidas e com
algumas pistas na manga. Como sempre, Caio cria uma trama envolvente,
que abarca, além do mistério principal, a relação entre pai e filha e as
relações de amizade.

Razões para a venda
• Trama envolvente
• Relações familiares
• Amizade
• Mistério e suspense

O projeto gráfico nos transporta para uma floresta, ambienta o local do
crime e aumenta a aura de suspense da novela.
Público‑ leitor O livro é indicado para jovens a partir de 11 anos.
Sobre O autor Caio Riter nasceu em Porto Alegre, onde mora até
hoje. É professor mestre e doutor em Literatura Brasileira. Autor de
vários livros, com os quais recebeu algumas distinções literárias, como
os prêmios Açorianos, Barco a Vapor, Orígenes Lessa e Selo Altamente
Recomendável, entre outros. Formado em Jornalismo e em Letras, ministra
aulas no ensino fundamental e médio, atuando também como professor
universitário em cursos de graduação e de pós-graduação, além de
participar como palestrante em cursos de capacitação de professores em
várias cidades do Rio Grande do Sul.

