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“A casa do lago é brilhante. Seu apelo 
e profundidade residem nas questões 
familiares e históricas e nos dilemas 
mo rais, que tornam este livro perfeito 
para praticamente todos os leitores.” – 
Library Journal 

“A narrativa de Kate Morton é im pe-
cável e seus personagens bem-construí-
dos fi cam tão surpresos quanto os lei-
tores com a espantosa conclusão deste 
livro.” – Publishers Weekly 

“Em meio a desaparecimentos e segre-
dos do passado, Kate Morton oferece ge-
nerosas pistas só para descascar cada vez 
mais camadas de uma história cheia de 
personagens ricamente desenvolvidos e 
escolhas de partir o coração.” – Booklist

“Um mistério surpreendente e bem tra-
mado que prende a atenção com uma 
profusão de reviravoltas. Quando os 
leitores pensam que entenderam algo, 
uma novidade é revelada.” – San Diego 
Book Review   

“Kate Morton tem uma habilidade ím-
par para construir personagens, mergu-
lhando fundo na psique de cada um. Ela 
se move entre o passado e o presente 
com desenvoltura, sem se perder um se-
gundo.” – New York Journal of Books

“A imprevisibilidade e o suspense de 
Kate Morton tornam este livro único.” 
– People 

“A casa do lago é uma história grandiosa e cativante, do tipo que já 
se tornou a marca da autora. Sua escrita progride suavemente, com 
muitas tramas entrelaçadas, mas atadas com maestria. Este livro nos 
faz lembrar por que amamos ler.” – Reader’s Digest

A casa da família Edevane está pronta para a aguardada 

festa do solstício de 1933. Alice, uma jovem e promissora escritora, tem 

ainda mais motivos para comemorar: ela não só criou um desfecho sur-

preendente para seu primeiro livro como está secretamente apaixonada. 

Porém, à meia-noite, enquanto os fogos de artifício iluminam o céu, os 

Edevanes sofrem uma perda devastadora que os leva a deixar a mansão 

para sempre.

Setenta anos depois, após um caso problemático, a detetive Sadie Sparrow 

é obrigada a tirar uma licença e se retira para o chalé do avô na Cornualha. 

Certo dia, ela se depara com uma casa abandonada rodeada por um bosque 

e descobre a história de um bebê que desapareceu sem deixar rastros.

A investigação fará com que seu caminho se encontre com o de uma 

famosa escritora policial. Já uma senhora, Alice Edevane trama a vida de 

forma tão perfeita quanto seus livros, até que a detetive surge para fazer 

perguntas sobre o seu passado, procurando desencavar uma complexa 

rede de segredos de que Alice sempre tentou fugir. 

Em A casa do lago, Kate Morton guia o leitor pelos meandros da memó-

ria e da dissimulação, não o deixando entrever nem por um momento o 

desenlace desta história encantadora e melancólica.

“Kate Morton é uma mestra do sus-
pense, plantando dúvidas com sutile-
za na mente dos leitores.” – Philadelfia 
Inquirer

“Uma história mágica que leva o leitor 
para outro mundo.” – Fort Worth Star 
Telegram

“Kate é uma escritora fabulosa.” – The 
Sun-Herald

KATE MORTON é uma autora pre-
miada e frequenta as listas de mais ven-
didos em todo o mundo. Seus livros 
venderam mais de 10 milhões de exem-
plares em 42 países, sendo traduzidos 
para 34 idiomas diferentes. Criada nas 
montanhas de Queensland, na Austrália, 
ela é formada em arte dramática e li-
teratura inglesa, especializada em tragé-
dias do século XIX e romances góticos 
contemporâneos. Atualmente vive com 
o marido e os fi lhos em Londres .

Autora com 10 milhões de livros vendidos
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“A imprevisibilidade e o 
suspense de Kate Morton 
tornam este livro único.”

People


