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Uma viagem pela Am&#xe9;rica do Sul. Um romance baseado em fatos reais, de Christian
von Koenig.
&#x22;Eu n&#xe3;o deveria estar aqui para contar esta hist&#xf3;ria.&#x22;
Sinta na pele as experi&#xea;ncias de Efra&#xed;n, um brasileiro em fuga pela Am&#xe9;rica do
Sul. Na Col&#xf4;mbia, ele encontra uma atriz que muda completamente seu caminho. Mas esse
encontro traz grandes perigos para os dois. Eles arriscar&#xe3;o tudo por um instante de
felicidade?
Este &#xe9; o relato de um continente fora dos roteiros tur&#xed;sticos. &#xc9; um
mist&#xe9;rio cheio de romance e um romance cheio de mist&#xe9;rio: uma passagem para
se perder.
Embarque nesta jornada por uma boa causa: 50% do lucro da venda &#xe9; doado a projetos
sociais que cuidam de dependentes qu&#xed;micos e pessoas em situa&#xe7;&#xe3;o de rua.
Compre para apoiar!
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