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O romance conta uma surpreendente
historia, onde o suspense, a trama, e o
amor, compartilham com o cotidiano de
Cinira Albuqurque, uma reporter perspicaz
e inteligente, que descobre uma trama de
proporcoes gigantescas, que pode mudar
definitivamente o comportamento e a vida
das pessoas. Em busca de fatos Cinira
desenvolve uma reportagem investigativa.
Sua descoberta envolve autoridades de
grande porte. Desde entao ficou a merce da
organizacao que transformava e controlava
pessoas, passando a fazer parte do sistema.
Repleto de personagens marcantes Rubens
Neco apresenta em Prisioneiros da Vontade
um romance que promete ser inesquecivel
para os seus leitores.
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