


“Ágil e engenhoso, Não há segunda chance 
mostra Harlan Coben em sua melhor forma.”

The New York Times

“Uma delicada metáfora sobre reconstrução.”
The Guardian

pós ser gravemente ferido numa invasão à sua casa, Marc 
Seidman desperta de um coma de quase duas semanas e 
descobre que sua vida foi destruída. A esposa foi assassi-

nada. A filha, Tara, de 6 meses, desapareceu. 

Depois de tanto tempo, parece impossível descobrir onde a bebê 
está, mas de repente Marc tem um alento ao receber um pedido 
de resgate. Só que o bilhete faz uma clara advertência: se ele falar 
com a polícia, nunca mais verá a filha. Não haverá segunda chance.

Sem ter a quem recorrer, Marc fica dividido entre a agonia e a 
esperança. E quando os investigadores passam a considerá-lo o 
principal suspeito dos crimes, ele precisa se lançar numa busca 
desesperada pela verdade não apenas para recuperar Tara, mas 
também para salvar a própria vida. 

Com personagens envolventes e reviravoltas inimagináveis, Não há 
segunda chance é um livro de tirar o fôlego, no qual o suspense se 
sustenta até a última página.

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 foram adap-
tados para minisséries, Que falta você 
me faz teve os direitos vendidos para o 
cinema e Não fale com estranhos inspi-
rou a série The Stranger, da Netflix. Além 
disso, Coben produziu a série Safe, tam-
bém da Netflix, que já comprou os direi-
tos 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

CONHEÇA OUTROS LIVROS 
DE HARLAN COBEN

o que você seria capaz de fazer 
para salvar um filho?

MAIS DE 70 MILHÕES DE LIVROS VENDIDOS NO MUNDO
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