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e Avery se conheceram e se apaixonaram
Juntos, viveram os melhores meses de

Vencedor de diversos prêmios, Harlan
Coben é o único escritor a ter recebideu quando Natalie decidiu terminar com do a trinca de ases da literatura policial
, um ex-namorado. No dia do casamento, americana: o Anthony, o Shamus e o
ca mais voltasse a procurá-la.
Edgar Allan Poe, todos por livros da série de Myron Bolitar.
o obituário de Todd no jornal, Jake não re-

ximar de Natalie. Mas, no enterro, ao pro- Suas obras já foram traduzidas para 43
ra uma pessoa completamente diferente. idiomas. Aclamado na França, Coben
samento não passou de uma farsa, e tudo é conhecido como “o mestre das noibia sobre Natalie começa a desmoronar. tes em claro”. Não conte a ninguém foi
transformado no premiado filme hoo a ir atrás dela e passar a história deles a mônimo estrelado por Kristin Scott
os perigos que envolvem procurar uma Thomas e François Cluzet. Não há seencontrada.
gunda chance e Apenas um olhar também foram adaptados para minisséries,
arlan Coben usa todo o seu talento para e Que falta você me faz teve os direitos
onal sobre um amor perdido e os segre- vendidos para o cinema. Além disso,
Coben produziu as séries Safe e Silêncio na floresta, da Netflix, que já comprou os direitos de diversas obras suas.
Ele nasceu em Newark, Nova Jersey.
Depois de se formar em ciência política, trabalhou no setor de turismo. Mora
com a esposa e os quatro filhos.
www.harlancoben.com
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Desaparecido para sempre é um thriller
denso, avassalador e surpreendente,
em que as revelações se sucedem
num turbilhão até a última página
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o leito de morte, a mãe de Will Klein lhe faz uma revelação:
seu irmão mais velho, Ken, desaparecido há 11 anos e
acusado do assassinato de sua vizinha Julie Miller, está vivo.
Embora a polícia o considere um fugitivo, a família sempre acreditou em sua inocência.
Quando resolve investigar melhor o caso, Will sofre outro grande
choque: sua namorada, Sheila – que sempre manteve seu passado
em segredo –, some e as impressões digitais dela são encontradas na
cena de um crime no Novo México. Será que essas tragédias têm algo
em comum?
Para tornar tudo ainda mais estranho e perturbador, ele passa a ser
perseguido por um psicopata implacável que ressurge de maneira
enigmática do seu passado.
Enquanto procura compreender esses acontecimentos com a ajuda de
seu amigo Squares e de Katy, a irmã mais nova de Julie, Will descobre
que a verdade nem sempre é o que parece ser – e raramente é o que
gostaríamos que fosse.

No fim, a mais desagradável das verdades
é preferível à mais bela mentira

“Um dos livros mais inteligentes e ambiciosos que
Coben escreveu até hoje.” Bookreporter
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