Lagrimas do vampiro: Destino imortal 4 (Portuguese Edition)

Eterno amor e paixao implacavel. Isto e o
que Kathrina encontra nos bracos de um
antigo vampiro. Infelizmente, escuro e
perigoso assume um significado totalmente
novo com este amante do vampiro,
especialmente para Kathrina. Ele precisa de
seu sangue. Kathrina e a terceira irma
imortal e ela tem a posse do Livro de Anu,
o jornal da vampiro mais antigo e mais
poderoso do mundo. Durante a leitura deste
jornal, ela torna-se obcecado com o
vampiro e determinado a descobrir quem
ele e, mas ela nao precisa ir muito longe. O
vampiro e muito mais perto do que o que
ela percebe. Ele ouviu o chamado de seu
sangue e tem vindo a reivindicar o que e
seu, mas nenhum deles esta preparado para
a paixao incontrolavel que e desencadeada
quando eles vem juntos. Kathrina esta
convencido de que as informacoes contidas
no diario pode ajudar as irmas imortais
derrotar seu tio e vencer a batalha final
entre o bem eo mal, mas o que ela nao sabe
e que ha um mal no trabalho que e muito
mais poderosa que qualquer coisa que ela
jamais poderia ter imaginado. Sua unica
esperanca pode ser seu amante vampiro e
os segredos que ele tem mantido do mundo
desde os primordios da humanidade. Este
livro foi traduzido a partir da versao
original em Ingles .
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