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“Um thriller de tirar o fôlego, com intrigas políticas e amorosas, 
assassinatos a sangue-frio e crises � nanceiras.” — San Francisco Chronicle
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Ken Follett despontou como escri-
tor aos 27 anos, com O buraco da agulha, 
thriller premiado que chegou ao topo das 
listas de mais vendidos em vários países 
e foi relançado pela Editora Arqueiro em 
edição comemorativa de 40 anos. Depois 
de outros sucessos do gênero, surpreen-
deu a todos com Os pilares da Terra – pu-
blicado em e-book pela Arqueiro –, um 
romance que até hoje, 30 anos após seu 
lançamento, continua encantando o públi-
co mundo afora. Coluna de fogo, ambien-
tado no mesmo cenário, foi o lançamento 
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 
(composta também por Queda de gigantes 
e Inverno do mundo), foi direto para a pri-
meira posição das listas de mais vendidos 
de vários países. Dele, a Arqueiro publicou 
também Mundo sem � m, Um lugar cha-
mado lib erdade, Noite sobre as águas, As 
espiãs do Dia D, O homem de São Peters-
burgo, A chave de Rebecca, O voo da vespa, 
Contagem regressiva e Tripla espionagem.

O autor mora na Inglaterra com a esposa, 
Barbara Follett. 

Para mais informações, visite seu site:

www.ken-follett.com

“Follett constrói o clímax dramático com a mesma maestria que o 
guiou em O buraco da agulha e Os pilares da Terra.”

– Playboy

UM ACIDENTE TRÁGICO, UMA RIVALIDADE FEROZ, 

UM SEGREDO FATAL

Em 1866, numa exclusiva escola inglesa, um jovem aluno se afoga em 
circunstâncias misteriosas. As repercussões de sua morte se estenderão 

por muitas décadas, em uma saga de traição, ganância, vingança e paixão.

Presentes no dia fatídico estão Hugh Pilaster e seu primo mais velho 
Edward, herdeiros de uma poderosa dinastia de banqueiros com conexões 
que se estendem de Londres até as colônias distantes, e Micky Miranda, 
� lho de um violento latifundiário sul-americano. 

Anos depois, quando os dois primos se veem envolvidos em uma competi-
ção brutal pela posição mais alta no banco, a verdade chocante sobre seus 
dias de escola vem à tona, ameaçando destruir não só a fachada respeitável 
da família como também a própria economia britânica.

Em meio a clubes masculinos privados e bordéis que realizam todos 
os desejos da classe alta londrina, passando pelos salões de festas dos 
grandes detentores de riqueza do mundo, Ken Follett constrói uma tra-
ma de mistério que retrata com realismo o esplendor e a decadência da 
 Inglaterra Vitoriana.

“Uma trama de tirar o fôlego. Um suspense 
implacável.” – � e New York Times

“Os personagens são delineados com 
pinceladas vigorosas e realistas. Esta 
história de ganância e retaliação vai fazer 
surgirem mais fãs de Ken Follett.” 
– Publishers Weekly

Eu já tinha considerado a ideia de es-
crever um romance sobre o sistema 

bancário e desistido. Então, em certo senti-
do, estava voltando a um desejo antigo, só 
que de outra forma. 

A Era Vitoriana é melhor que a contempo-
rânea para ambientar uma história como 
esta porque o sistema bancário moderno é 
mecânico demais e não favorece cenas ver-
dadeiramente dramáticas. 

Antes, essa atividade também era muito 
menos regulada: notas promissórias são 
uma invenção relativamente nova, cédulas 
de dinheiro vivo circulavam amplamente e 
as transações eram registradas à pena pelos 
bancários. Isso possibilitou que eu escrevesse 
de forma mais nítida e potente.

Mas Uma fortuna perigosa é muito mais 
sobre assassinato do que sobre dinheiro. Há 
vários crimes e um mistério que atravessa 
todo o livro. Também tem minha primei-
ra vilã do sexo feminino, uma mulher do-
minadora, sensual e inescrupulosa. Gosto 
muito dela.
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