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Rubem convida seu amigo, o investigador de polícia aposentado José, para conversar sobre
uma operação policial na cidade de Andradina - SP. Tudo ia bem, até José recordar o dia da
prisão.

About the AuthorAnnie’s is part of the third-generation Muselman family business, founded in
1925 and long known for original craft designs including crochet, knitting, card making, paper
crafts, beading, sewing, quilting, and needlework. Annie’s books are sold through independent
retailers and major chain stores worldwide. They are headquartered in Berne, Indiana. --This
text refers to an out of print or unavailable edition of this title.
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O Caso LubiessaR.C. JúniorSão Miguel da Providência – SP, 15 de agosto de 2013. �Parei de
ler o meu jornal quando ouvi a campainha tocar e me adiantei para abrir a porta do
apartamento. Lá estava ele, meu amigo de longa data, José, agora investigador de polícia
aposentado. Para ser sincero me assustei quando o vi, gordo, barba feita, baixo, cabelo
grisalho preso a um rabo de cavalo característico dele, tão característico quanto as suas
roupas. A famigerada calça jeans, sapatos marrons e camisa azul com listras brancas e por
baixo dela seu coldre cobrindo sua Glock .40. �- Entre meu amigo. – o cumprimentei e dei
espaço para que entrasse. – Caralho! Cadê aquele José de antigamente, atlético e magro,
comeu ele? �- Não, comi sua mãe. – Respondeu de pronto, pelo menos o humor era o mesmo. �
Passamos pela sala e fomos em direção à cozinha, ofereci café e ele aceitou de imediato, se
tinha algo que ele jamais recusava era café. Servi uma xícara e ele foi tomando devagar,
observando cada canto da cozinha, coisa de investigador. �- E então, como vão as coisas? –
tentei parecer amigável - A Márcia, as meninas... �- Porra Rubem, vamos logo ao que interessa,
tudo bem? – ele me interrompeu – eu sei que você me trouxe aqui pra falar daquele caso. Se
não fosse isso você não estaria filmando por essa câmera espiã no bolso da sua camisa. �- É,
me pegou – não fiquei surpreso, José era um dos maiores investigadores que eu conheci em
toda a minha carreira na polícia. �Tirei a câmera espiã acoplada no bolso e coloquei em cima
da mesa onde estávamos sentados. Peguei uma pequena câmera de mão e perguntei. �- Se
importa? Você sabe que eu não gosto de ficar anotando informações em bloquinhos de papel. �
- Que se foda, pode filmar tudo. Não tenho nada a esconder, vou te contar a mesma história
que eu contei à corregedoria. �Posicionei o equipamento de modo que a câmera pegasse do
tronco até seu rosto. Comecei a filmagem.

O Caso student loans

William Ribeiro Leite, “Ótima. História fantástica. Bem escrita. Muito envolvente e com um final
que te faz questionar a sua própria percepção da realidade.”

Cícero Souza, “O que é real?. Uma história muito bem escrita, cadenciada e muito bem
amarrada. Nos prende do inicio ao fim, com ótimos diálogos, ambientes bem construídos e um
ritmo tão bom que quando terminamos ficamos com aquele "gostinho" de quero mais.
Recomendo a todos, podem ler sem medo! Como todo conto de respeito, este tem um final
que vai te nocautear!”

The book by Rob Roper has a rating of  5 out of 4.7. 5 people have provided feedback.
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