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Sombrio e claustrofóbico, Dias perfeitos narra uma
história de amor obsessivo e paranoico que consolida
Raphael Montes como uma das mais gratas surpresas da
literatura nacional.
Aos 20 anos, o carioca Raphael Montes impressionou crítica e
público com Suicidas, um caudaloso romance policial que lhe
garantiu vaga entre os dez finalistas do prêmio São Paulo de
Literatura na categoria autor estreante.
Após ler seu primeiro livro, Scott Turow, um dos autores
policiais de maior prestígio no mundo, disse que Raphael está
"entre os mais brilhantes ficcionistas jovens" da atualidade.
"Ele certamente redefinirá a literatura policial brasileira e vai
surgir como uma figura da cena literária mundial." Agora, aos
23 anos, ele lança seu segundo livro, Dias perfeitos, romance
que confirma seu talento e certamente vai expandir sua já
considerável cota de fãs.
O protagonista do livro é Téo, um jovem e solitário estudante
de medicina que divide seu tempo entre cuidar da mãe
paraplégica e dissecar cadáveres nas aulas de anatomia. Num churrasco a que vai com a mãe
contrariado, Téo conhece Clarice, uma jovem de espírito livre que sonha tornar-se roteirista de
cinema.
Clarice está escrevendo um road movie de nome "Dias perfeitos". O texto ainda está cru, mas ela já
sabe a história que quer contar: as desventuras de três amigas que viajam de carro pelo país em
busca de experiências amorosas.
Téo fica viciado em Clarice: quer desvendar aquela menina diferente de todas que conheceu.
Começa, então, a se aproximar de forma insistente. Diante das seguidas negativas, opta por uma
atitude extrema: desfere um golpe na cabeça dela e, ato contínuo, sequestra a garota.
Elabora então um plano para conquistá-la: coloca-a sedada no banco carona de seu carro e inicia
uma viagem pelas estradas do Rio de Janeiro - a mesma viagem feita pelas personagens do roteiro de
Clarice.
Passando por cenários oníricos, entre os quais um chalé em Teresópolis administrado por anões e
uma praia deserta e paradisíaca em Ilha Grande, o casal estabelece uma rotina insólita: Téo a obriga
a escrever a seu lado e está pronto para sedá-la ou prendê-la à menor tentativa de resistência.
Clarice oscila entre momentos de desespero e resignação, nos quais corresponde aos delírios
conjugais de seu sequestrador.
O efeito é tão mais perturbador quanto maior a naturalidade de Téo. Ele fala com calma, planeja os
atos com frieza e justifica suas decisões com lógica impecável. A capacidade do autor de explorar
uma psique doentia é impressionante - e o mergulho psicológico não impede que o livro siga um
ritmo eletrizante, digno dos melhores thrillers da atualidade.
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Immortal horizontal(1)
http://new.beebok.info/br-1457491432/immortal-horizontal-1.html

Rain slowly drifted down from the blurred and distant horizon, along the edge of the
roadside telephone booth, across a beautiful arc, the sound of the rain crackled. It was
not too heavy, but it was the first rain since Tianjin entered that summer, so it was a little
precious.
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Star chart(2)
http://new.beebok.info/br-1457490085/star-chart-2.html

The setting sun is setting in the west, and the bright red sunset is hanging quietly at the
junction of the water and the sky, emitting a soft light. The sea is very quiet at this
moment. Golden sunshine sprinkled on the sea, sparkling waves like golden carp jump
waves, layers of overlapping.

[PDF]

Taoist tactics(3)
http://new.beebok.info/br-1457494883/taoist-tactics-3.html

The Avenue is ruthless. Whether you are the supreme golden fairy gathered in three
flowers or the common people who have no way of doing anything, you can't escape the
fate of ashes and smoke. Every secular person lives a chaotic life, ignorant and mindless,
but envies the immortality of the monk,...
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Sky problem(2)
http://new.beebok.info/br-1457493651/sky-problem-2.html

It stretches for more than a hundred miles, with thousands of peaks and mountains. It is
most precipitous and precipitous. Its main peak falls on the sword cliff, which is like a
dragon flying over the sky, standing proudly and piercing the sky. It has a momentum of
looking at the world.
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Taoist tactics(1)
http://new.beebok.info/br-1457494322/taoist-tactics-1.html

The Avenue is ruthless. Whether you are the supreme golden fairy gathered in three
flowers or the common people who have no way of doing anything, you can't escape the
fate of ashes and smoke. Every secular person lives a chaotic life, ignorant and mindless,
but envies the immortality of the monk,...
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Star chart(1)
http://new.beebok.info/br-1457489769/star-chart-1.html

The setting sun is setting in the west, and the bright red sunset is hanging quietly at the
junction of the water and the sky, emitting a soft light. The sea is very quiet at this
moment. Golden sunshine sprinkled on the sea, sparkling waves like golden carp jump
waves, layers of overlapping.

[PDF]

Furacão Anitta
http://new.beebok.info/br-1453894390/furacao-anitta.html

Desde que deixou o Brasil inteiro babando com o Show das Poderosas, Anitta se tornou
uma obsessão nacional. Seus clipes quebram a internet, jovens descolados copiam seu
estilo e seus passos são seguidos por milhões de fãs, ávidos por qualquer...
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Sky problem(1)
http://new.beebok.info/br-1457493306/sky-problem-1.html

It stretches for more than a hundred miles, with thousands of peaks and mountains. It is
most precipitous and precipitous. Its main peak falls on the sword cliff, which is like a
dragon flying over the sky, standing proudly and piercing the sky. It has a momentum of
looking at the world.

[PDF]

9 meses com Maria
http://new.beebok.info/br-1037582709/9-meses-com-maria.html

Nesta bela e poética obra, Pe. Luís Erlin propõe uma novena não de nove dias, como de
costume, mas de nove meses, acompanhando a gestação de Maria dia após dia. Ao longo
das páginas, o autor dá voz a Nossa Senhora e nos convida a gestar...
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Adverse weather spectrum(3)
http://new.beebok.info/br-1457495638/adverse-weather-spectrum-3.html

A man, a woman, two children, a little taller girl, about eleven or twelve years old,
combed three buns, melon face, beautiful; the little boy is smaller, about seven or eight
years old, tiger-headed. Both of them carried burdens on their backs, and their faces
were gray as if they were traveling...
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Taoist tactics(2)
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http://new.beebok.info/br-1457494653/taoist-tactics-2.html

The Avenue is ruthless. Whether you are the supreme golden fairy gathered in three
flowers or the common people who have no way of doing anything, you can't escape the
fate of ashes and smoke. Every secular person lives a chaotic life, ignorant and mindless,
but envies the immortality of the monk,...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...
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Sky problem(3)
http://new.beebok.info/br-1457494106/sky-problem-3.html

It stretches for more than a hundred miles, with thousands of peaks and mountains. It is
most precipitous and precipitous. Its main peak falls on the sword cliff, which is like a
dragon flying over the sky, standing proudly and piercing the sky. It has a momentum of
looking at the world.
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Do mil ao milhão
http://new.beebok.info/br-1437535628/do-mil-ao-milhao.html

Em seu primeiro livro, Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico , ensina aos
leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir
melhor e ganhar mais. Por meio de dados e de sua própria experiência como investidor e
assessor, Nigro...
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