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Anna Fox mora sozinha na bela 
casa que um dia abrigou sua família 
feliz. Separada do marido e da fi lha 
e sofrendo de uma fobia que a 
mantém reclusa, ela passa os dias 
bebendo (muito) vinho, assistindo 
a fi lmes antigos, conversando 
com estranhos na internet e... 
espionando os vizinhos.

Quando os Russells – pai, mãe e o 
fi lho adolescente – se mudam para 
a casa do outro lado do parque, 
Anna fi ca obcecada por aquela 
família perfeita. Até que certa 
noite, bisbilhotando através de sua 
câmera, ela vê na casa deles algo 
que a deixa aterrorizada e faz seu 
mundo – e seus segredos chocantes 
– começar a ruir.

Mas será que o que testemunhou 
aconteceu mesmo? O que é 
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Não é paranoia se está realmente acontecendo.

“A mulher na janela é um daqueles raros livros realmente 

impossíveis de largar.” – STEPHEN KING 

“Surpreendente. Arrebatador. Sensacional. 

Um suspense noir para o novo milênio, com personagens 

fascinantes, reviravoltas formidáveis, uma escrita 

primorosa e uma narradora com quem eu adoraria tomar 

uma garrafa de vinho. Talvez duas.” 

– GILLIAN FLYNN, autora de Garota exemplar

“Uma história sobre amor, perda e loucura lindamente 

escrita e brilhantemente elaborada. A mulher na janela 

é um thriller instigante que vai alimentar conjecturas 

até a última frase.” – THE WASHINGTON POST

 “Um livro para afi cionados por mistérios clássicos. 

Finn conhece os suspenses comerciais, mas também 

conhece os clássicos, tanto os antigos quanto os novos, 

e se empenha verdadeiramente para escrever de acordo 

com essa tradição.” – THE NEW YORK TIMES

“A mulher na janela é tão empolgante que nos deixa 

lutando para recuperar o fôlego. Eu fi quei de queixo caído.” 

– JOE HILL, autor de Estrada da noite

realidade? O que é imaginação? 
Existe realmente alguém em 
perigo? E quem está no controle?

Neste thriller diabolicamente 
viciante, ninguém – e nada – é 
o que parece.

A mulher na janela é um suspense 
psicológico engenhoso e 
comovente que remete ao melhor 
de Hitchcock. 

“Existe algo irresistível neste 
suspense cinematográfi co. 

Finn sabe como nos estimular 
de forma encantadora, 

introduzindo ideias capciosas 
ao longo de todo o livro.” 

– USA TODAY

“A cada página, vamos 
colecionando, ansiosos, hipóteses 
sobre o que aconteceu com Anna 

e sobre o que a espera.” 
– KIRKUS REVIEWS

Formado em Oxford, A. J. Finn 
já foi crítico literário e escreveu 
para diversas publicações, 
incluindo Los Angeles Times, 
The Washington Post e The Times 
Literary Supplement. A mulher na 
janela, seu primeiro romance, foi 
vendido para 36 países e está sendo 
adaptado para o cinema numa 
grande produção da 20th Century 
Fox. Natural de Nova York, Finn 
viveu dez anos na Inglaterra antes 
de voltar para sua cidade natal, 
onde mora atualmente.
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