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Livro sobre detetives convida leitor a
participar de investigação
Já pensou em participar de uma investigação, seguir pistas,
desvendar mensagens secretas? O livro Detektis – Aprendiz de
Detetive, da escritora Miriam N. Dohrn, chega ao mercado com
a proposta de instigar o leitor a participar da investigação com
a protagonista. O vídeo de lançamento, disponível no site oficial
do livro, apresenta pistas e indícios do que será encontrado na
narrativa. Fotos, fórmulas e textos dispostos em um mural típico
de investigação despertam a curiosidade. Afinal, qual a ligação
entre aqueles elementos tão diferentes? Para onde levam essas
pistas?
Detektis é o nome da conceituada agência de detetives da
trama. Os profissionais que lá trabalham são formados pela
faculdade Sherlock College, uma instituição fundada em homenagem ao maior detetive de todos os tempos. A agência atua em
todos os continentes e é procurada por empresas e pessoas que
desejam discrição. Sua localização na ilha Malplena, um território britânico na América do Sul, quase na Antártida, contribui
para isto.
Nessa localidade vive Marie Lagrance, uma jovem que sonha
ser investigadora e consegue uma oportunidade como aprendiz
na Detektis. No entanto, ela sente-se insegura sobre sua atuação.
Todos os seus parentes são detetives, e ela teme não ser tão boa
quanto eles. Incerta sobre seu talento, Marie crê que seu contrato está prestes a ser cancelado.
Porém, inesperadamente, surge uma importante missão que
requer a participação de quase todos os profissionais da Detektis.
Com os detetives ocupados, a agência acaba enviando a aprendiz para solucionar um caso aparentemente simples: desvendar
o desaparecimento de uma pessoa na mansão dos Fremdigis. O
mistério e as aventuras que aguardam Marie são muito maiores
do que ela poderia esperar. Nessa trajetória, ela travará contato
com seres misteriosos e terá de lidar com experiências obscuras
e perigosas.
O livro de 167 páginas está à venda na Amazon em formato
digital e na versão impressa. No site da Amazon é possível ler
os primeiros capítulos gratuitamente. Outras informações no
site www.detektis.com.
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DEBORAH SECCO
Atualmente, a carioca Deborah Fialho Secco Moura
está no ar em “Segundo Sol”, da Rede Globo.No total, ela
já soma dezenas de trabalhos na emissora, sendo uma das
atrizes mais requisitadas. Por essas e outras, a atriz
arremata um salário de aproximadamente 120 mil reais
mensais.

GIOVANNA ANTONELLI
Giovanna Antonelli é outra famosa global que está
constantemente no ar e faz parte atualmente do elenco de
“Segundo Sol”. O salário médio da atriz carioca também
é de 120 mil reais!!! Hoje com 42 anos, ela iniciou a
carreira aos 15 anos no programa Clube da Criança, de
1991, exibido na extinta Rede Manchete. Em 1994,
Giovanna estreou na Rede Globo na novela “Tropicaliente”
e desde então é uma das principais estrelas da emissora.

RODRIGO LOMBARDI
Desde 2005, quando estreou em “Bang Bang”, Rodrigo
Lombardi emenda um trabalho atrás do outro na Rede
Globo. Viveu seu primeiro protagonistas em 2009, na
novela “Caminho das Índias”, como Raj, e hoje é um dos
mais requisitados na emissora. Por isso, não poderia ter
um salário que não fosse compatível com a sua audiência
e talento, girando em torno também de 120 mil reais. Sua
última novela foi “A Força do Querer”, exibida em 2017.
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