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“Um livro sobre racismo, riqueza e divisão de 
classes. De forma sutil, ilustra como o racismo 
estrutural se manifesta e como acabamos 
perpetuando-o no dia a dia.” 
— MARIE CLAIRE   

“Kiley Reid discute privilégio e branquitude na era do Vidas Negras 
Importam, mapeando de forma implacável os momentos em que as boas 
intenções têm consequências desastrosas.” — The New Yorker

erta noite, num supermercado de um bairro rico, Emira Tucker, uma 
jovem negra que trabalha como babá, é abordada por um segurança 
que a acusa de ter sequestrado Briar, a garotinha branca que está 

com ela. Uma pequena multidão se reúne, alguém faz um vídeo da situa-
ção e a comoção só termina quando o pai da criança aparece. 

Alix, a mãe de Briar, fi ca chocada com o ocorrido. Bem-sucedida e dona 
de uma marca envolvida na luta pelo empoderamento feminino, ela decide 
que Emira merece justiça e resolve fazer de tudo para que isso aconteça.

A própria Emira, porém, só quer deixar a história para trás. Aos 25 anos, 
trabalhando sem carteira assinada e prestes a perder o seguro-saúde, ela 
está às voltas com os desafi os da vida adulta e a última coisa que quer é 
ser exposta pela divulgação dessas imagens.

Mas, quando uma parte do passado de Alix vem à tona, ela e Emira são 
confrontadas com verdades que podem mudar para sempre o que elas 
pensam uma da outra e de si mesmas.

Um romance essencial para os tempos atuais, Na corda bamba fala sobre 
como o racismo e o privilégio afetam as relações interpessoais no dia a dia. 
Com uma narrativa vibrante e provocativa, é também uma refl exão sobre 
como a necessidade de “fazer a coisa certa” pode nos colocar, às vezes irre-
versivelmente, no caminho errado.

“Na corda bamba é um romance de 
estreia surpreendente e afi adíssimo, 
um livro sem respostas fáceis.” 

— Taylor Jenkins Reid, autora de 
Os sete maridos de Evelyn Hugo

“Um romance de estreia impressio-
nante e memorável. Kiley Reid re-
trata uma jovem negra que luta para 
encontrar a própria identidade sem 
a intervenção das pessoas brancas 
sempre a postos para falar e agir em 
nome dela.” 

— Publishers Weekly

“Inteligente e constrangedora, esta 
narrativa mordaz mostra bem a ten-
são entre o horror e o semiabsurdo 
das relações inter-raciais na era das 
mídias sociais.” 

— O, The Oprah Magazine

“Kiley Reid tem uma narrativa enga-
nosamente simples e um olhar clínico 
para as autossabotagens e as hipocri-
sias emocionais que nos fazem hu-
manos. Não consegui parar de ler.” 

— Jojo Moyes, autora de 
Como eu era antes de você

“Kiley Reid oferece um novo olhar 
sobre como as tensões raciais po-
dem expor relações tóxicas e suscitar 
conversas saudáveis sobre racismo.” 

— Chicago Review of Books

“Um livro sagaz e ácido sobre raça 
e racismo. Na corda bamba ilustra 
como os brancos privilegiados feti-
chizam os negros, não são capazes de 
vê-los como pessoas comuns e ainda 
se ofendem quando são chamados 
de preconceituosos. E, sim, querido 
leitor, você está incluído nisso.” 

— The Boston Globe
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KKILEY REIDILEY REID recebeu a bolsa de 
estudos Truman Capote para cur-
sar o mestrado no Iowa Writers’ 
Work shop, concluído recentemen-
te. Mora na Filadélfi a, Pensilvânia. 
Na corda bamba é seu primeiro livro 
e foi indicado ao Booker Prize 2020.
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