


Ken Follett despontou como es-
critor aos 27 anos, com o premiado 
O  buraco da agulha, publicado pela 
Editora Arqueiro. Depois, surpreen-
deu a todos com Os pilares da Terra – 
publicado em e-book pela Arqueiro –, 
um romance que, mais de 30 anos após 
seu lançamento, continua encantan-
do o público mundo afora. Coluna de 
fogo é ambientado no mesmo cenário, 
numa época posterior, e O crepúsculo e 
a aurora remonta a um passado mais re-
moto e ao nascimento de Kingsbridge.

Dele, a Arqueiro publicou também a 
trilogia O Século (Queda de gigantes, 
Inverno do mundo e Eternidade por 
um fio), Notre-Dame, Uma fortuna pe-
rigosa, Mundo sem fim, Um lugar cha-
mado liberdade, Noite sobre as águas, 
O homem de São Petersburgo, A chave 
de Rebecca, O voo da vespa, Contagem 
regressiva e Tripla espionagem.

www.ken-follett.com
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“Uma visão empolgante do perigoso 
mundo de pessoas corajosas que 
confrontaram os monstros nazistas 
em seu covil.” 
– Library Journal

“Os personagens intensos, o suspense, 
o patriotismo e os exemplos de 
extrema bravura fazem de As 
espiãs do Dia D um tributo digno 
às mulheres que se envolveram na 
Segunda Guerra Mundial.” 
– The Orlando Sentinel

“Uma trama de ritmo cinematográfico 
e repleta de suspense.” 
– Publishers Weekly

“Com uma heroína complexa e 
memorável, este livro foi escrito com 
a habilidade impressionante que é a 
marca registrada dos primeiros livros 
de Follett.” 
– Publishing News

“Uma leitura cativante, 
entretenimento de altíssima 
qualidade.”
– The Baltimore Sun

“Um dos suspenses mais envolventes 
de Follett.” 
– The Denver Post

PUBLICADO ORIGINALMENTE NO BRASIL COMO JACKDAWS 

“Um tributo a heróis improváveis e a uma coragem rara.”  
– People

Segunda Guerra Mundial. Na fúria expansionista do Tercei-
ro Reich, a França é tomada pelas tropas alemãs. Os alemães 

estão cientes de que as forças aliadas planejam libertar a Europa.

A oficial inglesa Felicity Clairet sabe que Hitler depende de 
suas linhas de comunicação para repelir um ataque. Assim, a 
dias da invasão pelos Aliados, a principal meta é inutilizar a 
maior central telefônica da Europa, alojada num palácio em 
Sainte-Cécile.

Porém, esse local é altamente vigiado e à prova de bombardeios. 
Felicity e o marido, um dos líderes da Resistência francesa, tentam 
um ataque direto, mas Michel é baleado e seu grupo, dizimado. 

Com a credibilidade posta em questão por seus superiores, a 
oficial recebe uma última chance. Ela tem nove dias para for-
mar uma equipe de mulheres e entrar no palácio sob o disfarce 
de faxineiras.

Mesmo ciente do perigo, a equipe Jackdaws tentará explodir a 
fortaleza e aniquilar qualquer chance de comunicação alemã.

As espiãs do Dia D é inspirado em uma história real, com perso-
nagens marcantes e a narrativa detalhada de Ken Follett.
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