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“Começa em alta velocidade e não de-
sacelera até o � m.” – Chicago Tribune

“Centrado e veloz, este thriller de es-
pionagem é Ken Follett em sua melhor 
forma.” – People

“Revigorante e vertiginoso. Follett man-
tém a narrativa dinâmica por todo o 
livro e cria personagens convincentes 
e cativantes.” – San Francisco Chronicle

“Follett tem controle total de sua trama.” 
– � e Orlando Sentinel

“Enredo preciso e atraente. Os viciados 
em suspense não � carão decepciona-
dos.” – Publishers Weekly

“Impressionante, um soco violento que 
não deixará você retomar sua vida até 
terminar de ler. Follett escreve linda-
mente.” – Sun Sentinel

“Uma viagem emocionante.” – St. Louis 
Post-Dispatch

“Altamente interessante. O enredo é per-
feito, conduzido em um ritmo vertigino-
so e sem falhas. O suspense é palpável e 
os personagens, imponentes. Follett é 
um mestre na sua arte, e Contagem re-
gressiva é uma de suas melhores obras.” 
– � e Daily Cardinal

“Este thriller ambientado na Guerra Fria utiliza uma 
narrativa em tempo real e gera uma expectativa extraordinária. 

Impossível parar de ler.” – Booklist 

“Follett costura com maestria os � os de sua narrativa até chegar a 
uma inesperada conclusão. Arrebatador.” – � e New York Times 

Certa manhã, um homem acorda no chão de uma estação de trem, 
sem saber como foi parar ali. Não faz ideia de onde mora nem o 
que faz para viver. Não lembra sequer o próprio nome. Quando 

se convence de que é um morador de rua que sofre de alcoolismo, uma 
matéria no jornal sobre o lançamento de um satélite chama sua atenção e o 
faz descon� ar de que sua situação não é o que parece.

O ano é 1958 e os Estados Unidos estão prestes a lançar seu primeiro satéli-
te, numa tentativa desesperada de se equiparar à União Soviética, com seu 
Sputnik, e recuperar a liderança na corrida espacial. 

À medida que Luke remonta a história da própria vida e junta as peças do 
que está por trás de sua amnésia, percebe que seu destino está ligado ao 
foguete que será disparado dali a algumas horas em Cabo Canaveral.

Ao mesmo tempo, descobre segredos muito bem guardados sobre sua es-
posa, seu melhor amigo e a mulher que ele um dia amou mais que tudo. 
Em meio a mentiras, traição e a ameaça real de controle da mente, Luke 
precisa correr contra o tempo para conter a onda de destruição que se 
aproxima a cada segundo.
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Ken Follett irrompeu no cenário da 
literatura aos 27 anos, com O buraco da 
agulha, thriller premiado que chegou ao 
topo das listas de mais vendidos em vários 
países. Depois de outros sucessos do gêne-
ro, surpreendeu a todos com Os pilares da 
terra – publicado em e-book pela Arqueiro 
–, um romance que até hoje, quase 30 anos 
após seu lançamento, continua encantan-
do o público mundo afora. Coluna de fogo, 
ambientado no mesmo cenário, foi o lança-
mento mundial mais recente do autor.

Suas obras já venderam mais de  160 mi-
lhões de exemplares. Eternidade por um � o, 
último volume da série “O Século” (com-
posta também por Queda de gigantes e In-
verno do mundo), foi direto para a primeira 
posição das listas de mais vendidos de vá-
rios países. Dele, a Editora Arqueiro pu-
blicou também Mundo sem � m, Um lugar 
chamado liberdade, Noite sobre as águas, As 
espiãs do Dia D, O homem de São Peters-
burgo, A chave de  Rebecca e O voo da vespa.

O autor vive na Inglaterra com a mulher, 
Barbara Follett.

Para mais informações, visite o site
www.ken-follett.com
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