
M I S T É R IO S E M SÉ R I E
é a nova coleção da Editora Arqueiro, 
dedicada a um dos gêneros literários 
mais populares do mundo.

Os Mistérios em Série contêm 
investigações, crimes e quase sempre 
algum assassinato. Mas as histórias não se 
destacam por violência, truculência, cenas 
fortes ou vocabulário pesado. 
Ao contrário, são livros que abordam 
temas como a bondade inata do ser 
humano, a amizade, a generosidade, 
o sentimento de pertencimento a 
uma comunidade, e, muitas vezes, o 
bom humor e os prazeres da vida.

A ideia é que você termine a leitura com 
aquela sensação boa de contentamento, 
aconchego e tranquilidade. Não por 
acaso, escolhemos uma confortável 
poltrona como símbolo da nossa coleção.

Se você gosta de uma boa trama de 
mistério, adora acompanhar a trajetória 
dos mesmos personagens ao longo de 
vários volumes de uma série, mas não 
quer ler livros com excesso de violência e 
crueldade, essa coleção é para você.

Mistérios em Série. Leia sem medo.
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RHYS BOWEN é autora de mais de 40 livros, 
muitos deles best-sellers internacionais. Além 
de séries de mistério, como A Espiã da Realeza, 
ela escreve romances históricos independentes. 
Seus livros já foram traduzidos para 26 idiomas 
e receberam mais de 20 prêmios literários. Ela 
nasceu em Bath, na Inglaterra, mas atualmente 
vive entre a California e o Arizona.

Temos o prazer de apresentar Lady Victoria 
Georgiana Charlotte Eugenie de Glen Garry e 
Rannoch, mais conhecida como Georgie. Apesar 
de ser parente da família real e 34ª na linha de 
sucessão ao trono britânico, ela está completamente 
falida. Destemida, Georgie foge de seu castelo 
escocês e vai para Londres tentar encontrar seu 
caminho no mundo, o que é desa� ador para uma 
jovem aristocrata nos anos 30. 
Prepare-se para dar boas gargalhadas na 
companhia da simpática Georgie – com direito 
a participações especiais da Rainha do Reino 
Unido, em cenas memoráveis. 
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LOUISE PENNY mora em um pequeno vilarejo 
ao sul de Montreal, no Canadá, perto da fronteira 
com os Estados Unidos. Antes de se dedicar aos 
livros, ela trabalhou como jornalista. Com apoio do 
marido, Michael, Louise abandonou o jornalismo 
e criou o personagem Armand Gamache e a 
comunidade � ctícia de � ree Pines, bem como 
todos os seus habitantes. A série de Louise Penny 
é publicada em mais de 30 países.

JACQUELINE WINSPEAR nasceu e foi criada 
em Kent, na Inglaterra. Seu avô foi gravemente 
ferido na Primeira Guerra Mundial, e saber de sua 
história despertou um profundo interesse na guerra 
e sobre seus efeitos, que mais tarde formariam 
o pano de fundo de seus romances. Seus livros 
ganharam diversos prêmios e foram publicados 
em mais de 10 países.

Bem-vindo a � ree Pines. Nesse minúsculo 
vilarejo, localizado na região de Québec, no 
Canadá, Louise Penny criou uma comunidade 
idílica, povoada por � guras marcantes. Quando 
um crime inesperado ocorre ali, o inspetor-chefe 
Armand Gamache e sua equipe vêm se juntar a 
esse elenco de personagens. 

Chefe da divisão de homicídios em Montreal, 
Gamache é uma lenda na polícia de Québec. Com 
um estilo avesso à violência, ele investiga usando 
principalmente a psicologia, a gentileza, a empatia 
e a generosidade.

A formidável Maisie Dobbs, psicóloga e 
investigadora, protagoniza esta série, passada na 
Londres pós-Primeira Guerra Mundial. Depois de 
servir como enfermeira durante a guerra, ela volta à 
capital britânica para trabalhar com seu mentor, 
o médico e detetive Dr. Maurice Blanche. Quando 
Blanche se aposenta, Dobbs assume seu negócio de 
investigação particular. 

No início do primeiro romance da série, passado 
em 1929, Maisie está abrindo sua própria 
agência de investigação, representando também 
a história de uma mulher tentando se � rmar 
pro� ssionalmente num ambiente muito masculino.
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