Gossip Girl: Psycho Killer (Em Portugues do Brasil)

Psycho Killer e um mash up do primeiro
volume da serie, Gossip Girl - As delicias
da fofoca, em edicao reescrita e ampliada
pela autora, mas desta vez com muito
sangue, crime e violencia envolvendo os
personagens ja conhecidos pelo publico.
Assim como na historia original, Serena
esta de volta disposta a retomar sua
amizade com Blair. Mas as coisas ja nao
sao as mesmas desde que Nate se colocou
entre elas, e a solucao pode passar pelos
instintos homicidas que tomam conta do
romance. Cecily garante que as cenas sao
muito mais divertidas e atrapalhadas do
que assustadoras: Minha mae achou
reconfortante ver essa gente toda
morrendo, explicou a autora em entrevista
para a revista americana Entertainment
Weekly.
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