


“Dominika Egorova é a melhor espiã já criada 
em livros do gênero.” –  SUNDAY T IMES

AUTOR DE OPERAÇÃO RED SPARROW

JASON  
MATTHEWSJ ason Matthews constrói uma trama de ritmo alucinante, 

emoções à flor da pele e ação contínua, com o olhar único 

de quem trabalhou por anos no mundo da espionagem.

A Capitã Dominika Egorova, espiã do SVR, o Serviço Secreto 

Russo, acaba de retornar a Moscou depois de uma temporada 

no Ocidente. O que ninguém desconfia é que ela está trabalhan-

do para a CIA como a principal agente de Washington infiltrada 

no SVR e no Kremlin.

Para complicar ainda mais essa situação arriscada, Dominika 

está apaixonada pelo seu contato na CIA, o agente Nate Nash, 

e o clima de desejo entre eles é tão perigoso quanto ser espiã 

dupla em Moscou. Talvez mais. 

Enquanto tenta realizar sua missão, a agente precisa lidar com 

desafios como um chefe criminoso, tentativas de assassinato, 

emboscadas de contrainteligência e – o mais assustador – uma 

conversa noturna com o presidente Putin, vestida apenas com 

uma camisola. 

E quando um infiltrado depara com o nome dela numa lista se-

creta de fontes, a sentença de morte de Dominika é decretada.

“Palácio da traição não decepciona. Jason Matthews 
contextualiza a história tão bem que consegue conquistar 

tanto novos leitores quanto os que já o conhecem.”  

—  T H E  NEW YORK T I M ES

“Palácio da traição é tão rico em 

suspense e tão cinematográfico 

quanto os melhores livros do gê-

nero. Jason Matthews conhece a 

arte da espionagem, e conhece a 

arte de escrever também.” 
– PHILADELPHIA INQUIRER

“A vasta experiência de Jason 

Matthews no obscuro mundo da 

espionagem e da ação confere à 

história uma autenticidade que 

poucos conseguem reproduzir.” 

– KIRKUS REVIEW

“Você nunca mais verá Vladimir 

Putin da mesma forma depois de 

ler este retrato assustador. Os per-

sonagens criados por Jason Mat-

thews parecem saltar das páginas.”

– LIBRARY JOURNAL 

“Numa escala de uma a cinco estre-

las, Palácio da traição merece seis.” 

– NEW YORK JOURNAL OF BOOKS

“Uma história extraordinariamente 

segura, acidamente pertinente e 

implacavelmente misteriosa.” 

– BOOKLIST

“Matthews retrata melhor do que 

qualquer escritor na história re-

cente o ritmo alucinante da espio-

nagem de campo.” 

– DAILY MAIL

“Uma encantadora e estimulante 

jornada ao redor do globo.” 

– SUNDAY MIRROR

JASON MATTHEWS é ex-in-

tegrante da Diretoria de Operações 

da CIA, o atual Serviço Clandesti-

no de Defesa. Em 33 anos de car-

reira, ele serviu em muitos postos 

no exterior, dedicando-se à cole-

ta de informações de inteligência, 

sobretudo em países hostis. Con-

duziu operações de recrutamen-

to no Leste Europeu soviético, na 

Ásia Oriental, no Oriente Médio e 

no Caribe, chefiou estações em 

diversas localidades, gerenciou 

ofensivas em países produtores 

de armas de destruição em massa 

e colaborou com nações estran-

geiras em missões antiterroristas. 

Operação Red Sparrow foi seu pri-

meiro livro e venceu o Edgar Allan 

Poe de Melhor Primeiro Romance. 

Atualmente o autor mora no sul 

da Califórnia.
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