Resumo de Os Sombras
Dois irmãos ligados por algo maior que o laço de sangue lutam para evitar
um destino brutal. Trez “Latimer” não existe de fato. E não só porque essa
identidade foi criada para que o Sombra pudesse viver no mundo humano.
Trez fugiu de sua prisão no palácio dos Sombras há anos, e agora vive
em Caldwell, Nova York, como cafetão, constantemente tentando evitar
seu fatal destino como escravo sexual da rainha.
Ele nunca teve em quem confiar de verdade... a não ser no irmão, iAm. O
único objetivo de iAm sempre foi impedir que o irmão se autodestruísse, e
ele sabe que fracassou nisso.
Só depois que Selena, uma Escolhida, entra na vida de Trez, é que o
macho começa a dar a volta por cima; porém, é tarde demais. Chegou a
hora de cumprir a profecia de se compromissar com a filha da rainha, e
Trez não poderá fugir ou se esconder, e não há como negociar.
Encurralado entre o desejo de seu coração e um destino que nunca
aceitou, ele deve decidir se põe a si mesmo e aos outros em perigo, ou se
esquece para sempre a fêmea amada.
Após uma tragédia inimaginável, da beira do seu abismo emocional, Trez
precisará encontrar um motivo para continuar ou se arriscará a perder
tudo, inclusive a alma. Será que iAm, em nome do amor fraterno, aceitará
realizar um derradeiro sacrifício em lugar do irmão?
J. R. WARD é autora número #1 do The New York Times, publicou
inúmeros romances e já foi traduzida para mais de 40 países, com
destaque para a série Irmandade da Adaga Negra, à qual pertence o título
Os Sombras, o 13º volume.
Outros livros da série: - Amante Sombrio - Amante Eterno - Amante
Desperto - Amante Revelado - Amante Liberto - Amante Consagrado Amante Vingado - Amante Meu - Amante Libertada - Amante Renascido Amante Finalmente - O Rei.
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