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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.

CONHEÇA OUTROS LIVROS 
DE HARLAN COBEN

MAIS DE 70 MILHÕES DE LIVROS VENDIDOS NO MUNDO

Ninguém consegue escapar
das próprias mentiras
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