Resumo de Dentes de Dragão
“Um dos melhores romances de Crichton: perfeitamente elaborado,
cientificamente instigante, absolutamente fascinante.” – Booklist
Michael Crichton, autor da obra que deu origem ao lendário filme Jurassic
Park , volta ao campo da paleontologia neste livro recém-descoberto,
uma aventura emocionante ambientada no Velho Oeste durante a era de
ouro da caça a fósseis.
Com ritmo perfeito e enredo brilhante, Dentes de dragão é baseado na
rivalidade entre personagens reais. Com uma pesquisa meticulosa e
imaginação exuberante, será transformado em minissérie pelo canal
National Geographic com a Amblin Television e a Sony Pictures.
Desde Jurassic Park , nunca foi tão perigoso escavar o passado. Em
1876, no inóspito cenário do Oeste americano, os famosos paleontólogos
e arquirrivais Othniel Marsh e Edwin Cope saqueiam o território à caça de
fósseis de dinossauros.
Ao mesmo tempo, vigiam, enganam e sabotam um ao outro numa batalha
que entrará para a história como a Guerra dos Ossos. Para vencer uma
aposta, o arrogante estudante de Yale William Johnson se junta à
expedição de Marsh.
A viagem corre bem, até que o paranoico paleontólogo se convence de
que o jovem é um espião a serviço do inimigo e o abandona numa
perigosa cidade. William, então, é forçado a se unir ao grupo de Cope e
eles logo deparam com uma descoberta de proporções históricas.
Mas junto com ela vêm grandes perigos, e a recém-adquirida resiliência
de William será testada na luta para proteger seu esconderijo de alguns
dos mais ardilosos indivíduos do Oeste. “Uma história divertida, misteriosa
e bem contada, cheia de reviravoltas, pistas falsas e perigos à espreita.
Quando terminar, você vai querer mais.” – USA Today “Um vulcão
humano de influência criativa. Crichton é um sujeito que, por si só,
consegue fazer a cultura popular mundial parar e prestar atenção.” –

Washington Post

“Caubóis e dinossauros...

Impossível parar de virar as páginas.” – Wall Street Journal “Crichton é
um romancista sensacional, capaz de fazer a maioria dos leitores ficar
acordada a noite toda e ligar para o trabalho no dia seguinte dizendo que
está doente.” – San Francisco Chronicle “Os fãs dos suspenses
históricos de Crichton vão adorar.” – Publishers Weekly “Uma ótima
história, com enredo instigante e reviravoltas que prendem o leitor.” –
Oklahoman
“Crichton escreve brilhantemente.
A emoção cresce a cada página.” – Chicago Tribune “Os livros de
Crichton são um entretenimento magnífico.” – The New York Times
“Crichton é um mestre.” – Los Angeles Times
Acesse aqui a versão completa deste livro

