


©
 C

laudio M
arinesco

ISBN 978-85-8041-978-8

9 7 8 8 5 8 0 4 1 9 7 8 8

“O único bom motivo para deixar este 
livro de lado é ir conferir se a porta 

de casa está bem trancada.”
People

o buscar um filme que mandou revelar, Grace encontra, no 
meio das fotos, uma que não pertence ao rolo. É uma imagem 
de cinco pessoas, tirada no mínimo vinte anos atrás. Quatro 

delas não lhe são familiares, mas a quinta é muito parecida com 
seu marido, Jack.

Ao ver a foto, Jack nega ser ele. Só que, mais tarde, ele foge sem 
nenhuma explicação, levando a fotografia.

Sem saber por que ele se foi, Grace luta para proteger os filhos 
da ausência do pai. Cada dia que passa traz mais dúvidas sobre si 
mesma, sobre seu casamento e sobre Jack, assim como a com-
preensão de que há outras pessoas procurando por ele e pela foto-
grafia – inclusive um violento e silencioso assassino.

Quando entende que não pode contar com a polícia, e que seus 
vizinhos e amigos têm os próprios objetivos secretos, Grace pre-
cisa enfrentar as partes sombrias de seu passado para descobrir a 
verdade que pode trazer seu marido de volta.

Vencedor de diversos prêmios, Harlan 
Coben é o único escritor a ter recebi-
do a trinca de ases da literatura policial 
americana: o Anthony, o Shamus e o 
Edgar Allan Poe, todos por livros da sé-
rie de Myron Bolitar.

Suas obras já foram traduzidas para 43 
idiomas. Aclamado na França, Coben é 
conhecido como “o mestre das noites 
em claro”. Não conte a ninguém foi trans-
formado no premiado filme homônimo 
estrelado por Kristin Scott Thomas e 
François Cluzet. Não há segunda chance 
e Apenas um olhar também foram adap-
tados para minisséries, e Que falta você 
me faz teve os direitos vendidos para o 
cinema. Além disso, Coben produziu a 
série Safe, da Netflix, que já comprou os 
direitos de diversas obras suas.

Ele nasceu em Newark, Nova Jersey. 
Depois de se formar em ciência políti-
ca, trabalhou no setor de turismo. Mora 
com a esposa e os quatro filhos.

www.harlancoben.com
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Vencedor de diversos prêmios, Harlan 
Coben é o único escritor a ter recebi-
do a trinca de ases da literatura policial 
americana: o Anthony, o Shamus e o 
Edgar Allan Poe, todos por livros da sé-
rie de Myron Bolitar.

Suas obras já foram traduzidas para 43 
idiomas. Aclamado na França, Coben 
é conhecido como “o mestre das noi-
tes em claro”. Não conte a ninguém foi 
transformado no premiado filme homô-
nimo estrelado por Kristin Scott Tho-
mas e François Cluzet. Não há segunda 
chance e Apenas um olhar também fo-
ram adaptados para minisséries.

O autor nasceu em Newark, Nova Jersey. 
Depois de se formar em ciência políti-
ca, trabalhou no setor de turismo. Mora 
com a esposa e os quatro filhos.

www.harlancoben.com

Em Cilada, Harlan Coben fala de culpa, 
luto e perdão em uma trama repleta 

de reviravoltas surpreendentes.

aley McWaid tem 17 anos. É uma aluna exemplar, ama espor-
tes e sonha entrar para uma boa faculdade. Certa noite, ela 
não volta para casa. Depois de três meses sem que se tenha 

nenhuma notícia, todos na cidade começam a imaginar o pior.

O assistente social Dan Mercer recebe um estranho telefonema de 
uma adolescente e vai a seu encontro. Quando chega ao local, é 
surpreendido pela equipe de um programa de televisão, que o exibe 
em rede nacional como pedófilo. Ele é inocentado por falta de pro-
vas, mas morto logo em seguida.

Wendy Tynes, a repórter que armou a cilada para Dan, se torna a 
única testemunha de seu assassinato. Wendy sempre confiou nos 
fatos, mas seu instinto lhe diz que ele talvez não fosse culpado. 
Agora ela precisa descobrir se desmascarou um criminoso ou se 
causou a morte de um inocente.

Na investigação dos dois crimes, verdades inimagináveis são reve-
ladas. Todos têm algo a esconder e os segredos se interligam em 
um elaborado mosaico.
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Ninguém consegue escapar
das próprias mentiras
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