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John Grisham nasceu no 
Arkansas, em 1955. Atuou por 
muitos anos como advogado 
especializado em Direito Penal 
e processos de indenização, 
escrevendo nas horas vagas. 
Publicou seu primeiro livro, 
Tempo de matar, em 1988, e não 
parou mais, lançando um best-seller 
por ano e transformando-se no 
mestre dos thrillers jurídicos. Suas 
obras geralmente criticam nuances 
do sistema judiciário americano e 
das grandes firmas de Direito.

“Um mistério, um drama de tribunal, uma saga familiar.  
A maioria dos membros do júri vai concordar que Grisham 

já ganhou esse caso.” – USA Today 

R

Numa cidadezinha no interior do Mississippi, Pete 
Banning é considerado herói da Segunda Guerra, 
além de fazendeiro próspero, marido apaixonado, pai 

devotado e membro fiel da Igreja Metodista. 

Até que, numa manhã de outono, ele entra calmamente na igreja 
e mata o reverendo Dexter Bell com três tiros.

Por que Pete fez isso? Essa pergunta irá pairar por anos sobre 
a cidade.

Como se o assassinato a sangue-frio já não fosse o bastante, é 
ainda mais desconcertante o fato de Pete se recusar a dar qual-
quer declaração sobre o crime. 

Nenhuma explicação, nenhuma motivação, nada que se possa 
argumentar em sua defesa.

Os advogados tentam de tudo para salvar Pete de uma sentença 
que irá condená-lo à cadeira elétrica. Mas ele não tem medo da 
morte e está disposto a levar sua história para o túmulo.
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“O melhor escritor de suspense da atualidade.” – KEN FOLLE T T

O que faz um homem bom se transformar num assassino?
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O que faz de um homem um herói?  
O que faz de um homem um vilão? 
Quão tênue pode ser a linha que 
separa um do outro?

Neste suspense histórico, o amor, 
a guerra e a dúvida se unem na 
trágica saga da família Banning, no 
conservador estado do Mississippi, 
uma terra marcada pelo passado 
racista, pela intolerância e pela 
dificuldade de seus habitantes em 
pedir e aceitar perdão.

O proprietário de fazendas de 
algodão Pete Banning, herói 
condecorado da Segunda Guerra 
Mundial, consegue voltar vivo do 
conflito após ficar desaparecido por 
alguns anos e ser dado como morto. 
A família fica feliz com seu retorno, 
mas pouco depois Liza, sua esposa, 
é internada sem explicações em 
um sanatório.

Passados alguns meses, algo ainda 
mais inesperado acontece: Pete 
comete um crime terrível. E ele não 
tenta fugir nem se esconder. Logo é 
preso e admite a culpa, porém não 
conta seus motivos a ninguém.

Todos se perguntam o que pode 
tê-lo levado a se tornar um 
assassino. Terão sido os horrores 
e privações da guerra? Tudo o 
que seus familiares mais próximos 
sabem é que só pode ser algo 

devastador. E, agora, a única certeza 
que têm é que as consequências 
do crime – e suas causas – vão 
assombrá-los para sempre.

Em Acerto de contas, segredos e 
mentiras transformam a vida de 
pessoas inocentes e determinam o 
futuro de toda uma família.
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Todo júri tem um líder. 
E o veredito pertence a ele.

“Divertidamente imprevisível.”  
– The New York Times 

“Grisham mantém os leitores 
enfeitiçados pelo suspense e pelo 
mistério até o final surpreendente.”  
– American Press

“Uma história complexa, bem 
planejada e extremamente 
satisfatória.”  
– Sun-Sentinel

“Um livro engenhoso, com 
personagens inesquecíveis.”  
– The Kentucky Post

“Quando entra no tribunal,  
Grisham dá um show, descrevendo 
cenas tão reais que não apenas 
parecem vivas – elas pulsam.”  
– The Mirror

“A narrativa de Grisham é tão 
dinâmica que faz as páginas  
virarem sem parar.”  
– People

“Uma trama cheia de tensão,  
escrita em um ritmo alucinante.”  
– Publishers Weekly
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“Intelectual e emocionalmente gratificante. Um thriller para pes-
soas que pensam.” – Publishers Weekly

“Fascinante. Grisham é um mestre em mostrar toda a ação que 
acontece nos tribunais e nos traz um incrível vislumbre da psicolo-
gia envolvida em casos de júri.” – Chicago Tribune

Uma gigante da indústria do tabaco está no banco dos 
réus, no centro de uma importante batalha jurídica. 
Milhões de dólares estão em jogo, e uma condenação 

abrirá um perigoso precedente legal que poderá mudar para sempre 
o Direito americano.

A defesa recorre a Rankin Fitch, um consultor cujos princípios 
éticos questionáveis sempre lhe renderam vitórias. Agindo nos 
bastidores, ele contrata investigadores e criminosos com o intuito 
de manipular os membros do júri e alcançar um resultado favorável.

O julgamento começa sem maiores sobressaltos, mas logo o jurado 
nº 2 fica convencido de que está sendo perseguido e observado. 
O juiz determina então que o júri seja colocado em isolamento, 
frustrando os planos de Fitch de interferir nas deliberações. 

Porém logo depois o consultor é abordado por uma jovem supos-
tamente capaz de prever o comportamento dos jurados e, assim, 
controlar o veredito final. E ela tem um negócio a lhe propor.
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John Grisham nasceu no 

Arkansas, em 1955. Atuou por muitos 

anos como advogado especializado 

em Direito Penal e processos de 

indenização, escrevendo nas horas 

que o trabalho permitia. Em 1988 

publicou seu primeiro livro, Tempo de 

matar, que foi adaptado para o cinema 

com um elenco estelar, incluindo 

Matthew McConaughey no papel 

de Jake Brigance. 

Depois disso, Grisham não parou mais 

de escrever, lançando um best-seller 

por ano e transformando-se no mestre 

dos thrillers jurídicos. Teve diversos 

outros títulos adaptados para o cinema, 

entre eles O Dossiê Pelicano, com 

Denzel Washington e Julia Roberts, e 

A firma, com Tom Cruise. Suas obras 

geralmente criticam nuances do sistema 

judiciário americano e das grandes 

firmas de Direito.
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“O melhor escritor de suspense da atualidade.” – KEN FOLLE T T
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“A rapidez com que os 

acontecimentos se sucedem é 

maravilhosa: encontros clandestinos, 

vigilância antes do amanhecer, 

perseguições perigosas conduzindo 

ao excelente e irônico fi nal.” 

– Los Angeles Times

“Cheio de tensão, com um ritmo 

rápido e implacável, A fi rma é uma 

estrada que vale a pena percorrer.” 

– San Francisco Chronicle

“John Grisham fi sga o leitor 

desde os assustadores primeiros 

capítulos e o mantém vidrado, 

ao longo de toda a história, até 

o vertiginoso fi nal.” 

– The Wall Street Journal

“Este livro pertence à categoria 

daqueles que você não consegue 

deixar de lado, que fazem você 

se enrolar num canto, tremendo, 

sem comer nem dormir. 

Grisham desenvolve os personagens 

maravilhosamente e constrói a 

trama com a habilidade de um 

mestre da narrativa.” 

– Goodreads

“Irresistível. A fi rma vai capturar 

sua atenção na primeira página 

e só soltar depois das quatrocentas 

seguintes.” 

– Newsweek
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JOHN GRISHAM nasceu no 

Arkansas, em 1955. Atuou por 

muitos anos como advogado 

especializado em direito penal 

e processos de indenização, 

escrevendo nas horas em que 

o seu trabalho permitia. Publicou 

seu primeiro livro, Tempo de 

matar, em 1988 e não parou mais, 

lançando um best-seller por ano 

e transformando-se no mestre 

dos thrillers jurídicos. A fi rma

foi adaptado para o cinema em 

1993, com Tom Cruise como 

protagonista. Suas obras geralmente 

criticam nuances do sistema 

judiciário americano e das grandes 

fi rmas de Direito.
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“Sete anos depois de terminar a faculdade de Direito, 
decidi criar a fi rma fi ccional Bendini, Lambert & Locke. 

Meu editor achou que tinha potencial. 
A fi rma foi publicado em março de 1991, data que se 
tornou histórica na minha vida. Eu e minha mulher 

passamos a nos referir aos acontecimentos como a.F. ou d.F. 
Antes ou depois de A fi rma.” – JOHN GRISHAM

R

Quando Mitch McDeere aceita trabalhar na Bendini, 
Lambert & Locke, em Memphis, tem certeza de que 
ele e sua linda esposa, Abby, tiraram a sorte grande. 

Além de ser uma fi rma que se orgulha de ter os maiores salá-
rios e benefícios do país, ainda lhe oferece um BMW, quita suas 
dívidas estudantis, arranja um fi nanciamento de imóvel a juros 
baixos e contrata uma decoradora para sua casa. 

Justamente quando começa a achar que tudo parece bom demais 
para ser verdade, Mitch é procurado por um agente do FBI, que 
lhe revela informações confi denciais sobre a empresa e lhe diz 
que ele mesmo está sob investigação.

Ao ser pressionado para se tornar informante, Mitch se vê num 
beco sem saída. Se não concordar em colaborar, será denunciado 
à justiça, mas se a fi rma descobrir seu papel duplo, o preço a pa-
gar pode ser a própria vida.
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“Condenações erradas são uma 

forma muito séria de injustiça, 

e os advogados que dedicam a 

carreira a libertar as vítimas são 

verdadeiros heróis. Cullen Post, um 

dos protagonistas de Cartada fi nal, é 

um desses heróis. Ele é um homem 

bom perseguido por um monte 

de caras maus capazes de atos 

assustadoramente perversos.” 

– John Grisham

“Cartada fi nal é maravilhoso. 

É impressionante a capacidade de 

Grisham de continuar lançando 

um livro por ano sem perder a 

criatividade e a qualidade.” 

– The Washington Post

“Há 30 anos, Grisham se 

estabeleceu como um habilidoso 

contador de histórias, um escritor 

capaz de retratar personagens 

complexos que superam os próprios 

medos e falhas para garantir que a 

justiça seja feita. Em Cartada fi nal, 

esse talento brilha mais uma vez.” 

– The Fredericksburg Free Lance-Star

“Uma história repleta de tensão 

que vai fazer você continuar 

virando as páginas sem parar até o 

fi nal redentor.” 

– The Florida Times-Union
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Numa pequena cidade da Flórida, o advogado Keith 

Russo é morto a tiros em seu escritório. O assassino 

não deixa pistas e não há testemunhas, mas a polí-

cia logo suspeita de Quincy Miller, um jovem negro que já foi 

cliente de Keith.

Quincy é julgado, condenado e sentenciado à prisão perpétua. 

Por 22 anos ele continua jurando inocência. Só que ninguém 

o ouve. Desesperado, Quincy escreve uma carta à Guardiões da 

Inocência, uma pequena organização que luta contra condena-

ções injustas e defende pessoas esquecidas pelo sistema.

O apelo de Quincy convence o advogado Cullen Post, que inicia 

a própria investigação. Só que o caso logo se mostra muito mais 

difícil – e perigoso – do que ele esperava. As pessoas poderosas 

e cruéis que assassinaram Keith Russo não querem que Quincy 

Miller seja absolvido.

Há 22 anos elas mataram um advogado. Agora estão dispostas a 

matar outro sem pensar duas vezes.
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JOHN GRISHAM nasceu no 

Arkansas, em 1955. Atuou por 

muitos anos como advogado 

especializado em direito penal 

e processos de indenização, 

escrevendo nas horas em que 

o trabalho permitia. Publicou 

seu primeiro livro, Tempo de 

matar, em 1988 e não parou mais, 

lançando um best-seller por ano 

e transformando-se no mestre 

dos thrillers jurídicos. Suas obras 

geralmente criticam nuances do 

sistema judiciário americano e das 

grandes fi rmas de direito.
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“Um livro repleto de suspense, que trata de assuntos fortes como 
prisão injusta, pena de morte e os preconceitos do sistema jurídico.” 

Associated Press

“O melhor escritor de suspense da atualidade.”
KEN FOLLE T T

R
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“Há muitos aspectos autobiográfi cos 
em Tempo de matar. Não exerço 
mais a advocacia, mas durante dez 
anos atuei como advogado de uma 
maneira muito semelhante à de 
Jake Brigance.

Representei pessoas, nunca bancos, 
seguradoras ou grandes corporações. 
Eu era um advogado do povo.

Muito do que ele diz e faz é o que 
eu acredito que diria e faria nas 
mesmas circunstâncias. Ambos já 
sentimos a pressão insuportável dos 
julgamentos de homicídios, algo que 
tentei deixar vívido na história.

Nós dois já perdemos o sono pelos 
nossos clientes e já vomitamos em 
banheiros de tribunais. 

Este livro veio do coração, e eu não 
mudaria uma única palavra dele 
mesmo se pudesse.”

John Grisham

Quando Carl Lee Hailey abate os 
monstros que estupraram sua fi lha, a 
população local pede sua absolvição. 

Mas quando supremacistas forasteiros 
ouvem que um homem negro 
matou dois homens brancos, eles 
invadem a cidade determinados 
a eliminar tudo e todos em 
seu caminho. 
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John Grisham nasceu no 
Arkansas, em 1955. Atuou por muitos 
anos como advogado especializado 
em Direito Penal e processos 
de indenização, escrevendo nas 
horas em que o trabalho permitia. 
Publicado em 1988, Tempo de matar
é seu primeiro livro e foi adaptado 
para o cinema com um elenco estelar, 
incluindo Matthew McConaughey 
no papel de Jake Brigance. 

Depois dele, Grisham não parou mais 
de escrever, lançando um best-seller 
por ano e transformando-se no 
mestre dos thrillers jurídicos. Suas 
obras geralmente criticam nuances 
do sistema judiciário americano e 
das grandes fi rmas de Direito.
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“O melhor escritor de suspense da atualidade.” – KEN FOLLE T T
“O prazer de Grisham em descrever as complexidades políticas 

numa cidadezinha do Mississippi é contagioso. 
Uma ótima história e um ótimo livro.” – Library Journal

R

Na cidade rural de Clanton, Mississippi, a pequena 
Tonya Hailey, uma criança negra de 10 anos, é estu-
prada por dois homens brancos e abandonada perto 

de um riacho para morrer. Logo em seguida os criminosos são 
capturados num bar de beira de estrada, onde estão se vanglo-
riando de seu feito.

Alguns dias depois, quando eles se apresentam no tribunal, o pai 
de Tonya, Carl Lee, invade o térreo do fórum e mata os dois com 
um fuzil. Assassinato ou execução? Justiça ou vingança?

O jovem advogado Jake Brigance é contratado para defender 
Carl Lee. Por dez dias, cruzes em chamas e os disparos de um 
franco-atirador tomam as ruas e casas de Clanton. Enquanto 
o país assiste fascinado ao julgamento, Jake luta para salvar seu 
cliente e, depois, até a própria vida e a de sua família.

Em Tempo de matar, John Grisham analisa as profundezas mons-
truosas da violência racial e, com uma narrativa eloquente, refl ete 
sobre a face questionável da justiça em uma cidade pequena no 
Sul dos Estados Unidos.

Jake Brigance é contratado para 
defender Carl Lee. É o tipo de caso 
que pode transformar um advogado 
iniciante em um profi ssional de 
sucesso ou arruinar sua carreira. 
E também é o tipo de caso que pode 
fazer com que ele seja morto.

TEMPO DE MATAR_26mm.indd   1TEMPO DE MATAR_26mm.indd   1 30/07/21   15:4630/07/21   15:46

“Cada livro novo de Grisham 
é um acontecimento, mas este é 
excepcional, pois traz de volta 
Jake Brigance, o herói de Tempo 
de matar, o primeiro livro do autor. 
Há muito de Grisham em Jake, e 
isso confere à obra uma poderosa 
dimensão pessoal.” 
– Daily Mail 

“Uma história magistral na trama e 
no ritmo, capaz de nos prender até 
aos menores detalhes.” 
– The New York Times

“Quando entra no tribunal, Grisham 
dá um show, descrevendo cenas tão 
reais que não apenas parecem vivas – 
elas pulsam.” 
– Mirror

“Um drama jurídico com um 
ritmo arrebatador e a dose certa de 
suspense, confl ito, cenas de tribunal 
e reviravoltas.” 
– St. Louis Post-Dispatch

“Como sempre acontece nos livros 
de John Grisham, os meandros da 
estratégia jurídica são expostos de 
forma nua e crua: o bom, o ruim e o 
feio. Jake é um protagonista cativante 
porque é nitidamente imperfeito. Ele 
comete erros, pega atalhos, guarda 
segredos e às vezes quase ultrapassa 
o limite da ética. Mas cresce com 
isso e faz o certo no fi nal.” 
– The Philadelphia Inquirer
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John Grisham nasceu no 
Arkansas, em 1955. Atuou por muitos 
anos como advogado especializado 
em Direito Penal e processos 
de indenização, escrevendo nas horas 
em que o trabalho permitia. Em 
1988 publicou seu primeiro livro, 
Tempo de matar, que foi adaptado para 
o cinema com um elenco estelar, 
incluindo Matthew McConaughey 
no papel de Jake Brigance. 

Depois disso, Grisham não parou mais 
de escrever, lançando um best-seller 
por ano e transformando-se no 
mestre dos thrillers jurídicos. Teve 
diversos outros títulos adaptados 
para o cinema, entre eles O Dossiê 
Pelicano, com Denzel Washington 
e Julia Roberts, e A fi rma, com 
Tom Cruise. Suas obras geralmente 
criticam nuances do sistema 
judiciário americano e das grandes 
fi rmas de Direito.
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“O melhor escritor de suspense da atualidade.” – KEN FOLLE T T
Jake Brigance, o herói de Tempo de matar, está de volta neste 
thriller jurídico que mostra John Grisham no auge de seu talento.

R

Stuart Kofer é um policial exemplar. Por isso, mesmo afun-
dando cada vez mais na bebida e descontando sua fúria na 
namorada, Josie, e nos fi lhos dela, ele se sente protegido 

pelo pacto de silêncio entre os colegas da corporação.

Uma noite, porém, Stuart vai longe demais: depois de espancar 
Josie mais uma vez, ele a deixa desmaiada no chão, antes de cair 
de bêbado. Drew, o fi lho dela de 16 anos, sabe que só tem essa 
chance de salvá-los. Sem pensar direito, pega uma arma e faz 
justiça com as próprias mãos.

Assassinos de policiais são o tipo mais odiado em Clanton, Mis-
sissippi, portanto o advogado Jake Brigance quer distância desse 
caso. Mas quando fi ca sabendo os detalhes do que aconteceu no 
dia do crime, ele decide que vai fazer de tudo para salvar Drew 
da câmara de gás, mesmo que acabe colocando sua carreira, suas 
fi nanças e a segurança de sua família novamente em risco.

Tempo de perdoar levanta questões profundas sobre raça, classe, 
religião, política e laços de sangue. Repleto de ação, intrigas típi-
cas de cidade pequena e personagens inesquecíveis, é ao mesmo 
tempo um drama emocionante e um suspense vertiginoso.
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“O melhor escritor de suspense da atualidade.” – KEN FOLLE T T
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