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Nove grandes historias estao dentro de Os Melhores Hits, de TM
Bilderback!Esto includos todos os quatro contos da Justice

Security.Algum Salvou Minha Vida Esta Noite"e; a histria de Gus
Brazzle. Gus um "e;grunt"e;, ou um oficial uniformizado

daJusticeSecurity, que precisafazer uma escolha devida ou morte
dentro de umincndio provocado por um louco. "e;Sbado no

Parque"e; tem os parceiros da Justice Securityemboscados no parque
da cidade...o "e;quem"e; e o "e;porqu"e; ficamno ar. Em "e;Parque
MacArthur"e;, Megan Fisk Beck enviadapor Joey Justicee Marcus
Moore em uma misso ultrassecreta sobre seu marido, o primeiro
aniversrio deDexter como um homem casado. Ser que ela vai

sobreviver para comemorar mais um? E "e;O Pequeno
Guitarrista"e;,um conto dos primrdios da empresa Justice Security

contadona vspera de Natal por Percival "e;Rei Louie"e; Washington e
Dexter Beck, provando que milagres acontecem... e s vezes se

repetem!"e;O naufrgio deEdmund Fitzgerald"e; conta a histria de um
grupo de pescadores no navio'Edmund Fitzgerald II' que sedeparam
com... uma coisa enorme! "e;Meninas de Ouro"e; conta a histria de
duasgarotas da Califrnia que viajam para um acampamento com um
homem incomum... quetem um talento para tecer histrias em ouro!
"e;Uma Menina Veneno na Cidade"e; conta a histria de um detetive
de polcia no rastro de um assassino terrvel... e a garotaque o distrai



em suainvestigao.Tambm est includo o primeiro "e;conto de Sardes
County"e;. "e;No Voltem Mais Aqui!"e; conta a histria de trs

adolescentes que encontramuma porta aberta para o inferno... dentro
do poro de um velho homem.Completando a coleo,a histria nunca
antes publicada, "e;Esta Noite, Quem Dorme o Leo"e;. Um coronel
britnico aposentado conta a histria daGuiana britnica na Amrica do
Sul, nos anos 1950, e seu encontro com um leo...extintoh 10 mil

anos!Aventura e emoo espe
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