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nos dias atuais e com nos dias atuais e com 
desdobramentos globaisdesdobramentos globais

“Neste incrível thriller, um jogo de 
xadrez entre China e Estados Unidos 
pode levar a uma guerra de propor-
ções mundiais. Uma obra poderosa de 
um dos maiores escritores do gênero.” 
– Publishers Weekly

“Um thriller complexo, assustador 
e desconfortavelmente verossímil. 
Se, por um lado, é um ótimo entre-
tenimento, por outro é uma janela 
para uma possibilidade muito preocu-
pante.” – Kirkus Reviews

“Uma história convincente e realista 
até demais.” – Lawrence H. Summers, 
ex-secretário do Tesouro dos Estados 
Unidos

“Urgente e irresistível, Nunca é en-
tretenimento de primeira qualidade 
com uma importante mensagem.” 
– � e Washington Post

“Neste seu retorno à narrativa contem-
porânea, Follett impressiona com o al-
cance global da história, o vasto elenco 
multinacional e a pesquisa meticulosa.” 
– � e Sunday Times

“Rico e magistral até nos detalhes, 
Nunca é uma das leituras mais envol-
ventes do ano.” – Daily Express

Ken Follett despontou como es-
critor aos 27 anos, com O buraco da 
agulha, thriller premiado que chegou 
ao topo das listas de mais vendidos em 
vários países e foi relançado pela Edi-
tora Arqueiro em edição comemora-
tiva de 40 anos. Depois de outros su-
cessos do gênero, surpreendeu a todos 
com Os pilares da Terra – publicado em 
e-book pela Arqueiro –, um roman-
ce que até hoje, mais de 30 anos após 
seu lançamento, continua encantando 
o público mundo afora. Coluna de fogo
é ambientado no mesmo cenário, numa 
época posterior, e O crepúsculo e a au-
rora remonta a um passado mais remo-
to e ao nascimento de Kingsbridge.

Suas obras já venderam mais de 180 
milhões de exemplares. Dele, a Arquei-
ro publicou também a trilogia O Século 
(Queda de gigantes, Inverno do mundo 
e Eternidade por um � o), Notre-Dame, 
As espiãs do Dia D e O terceiro gêmeo, 
entre outros.

O autor mora na Inglaterra com a es-
posa, Barbara Follett.

Para mais informações, visite seu site:

www.ken-follett.com
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Toda catástrofe começa com um problema 

pequeno que não é resolvido

“A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que ninguém queria. 
Mas os imperadores e os primeiros-ministros foram tomando decisões 
– lógicas, moderadas –, cada qual dando um passo em direção ao con� i-
to mais terrível que o mundo já viu. Cheguei à conclusão de que foi tudo 
um trágico acidente e me perguntei: será que aquilo poderia se repetir?” 

– Ken Follett

No deserto do Saara, três agentes de inteligência de elite – um 
francês, um libanês e uma americana – arriscam a própria vida 
enquanto seguem o rastro de um poderoso grupo extremista. 

Na China, um alto funcionário do governo tenta resistir à velha guarda 
do Partido Comunista, que pode estar empurrando o país – e seu aliado 
militar próximo, a Coreia do Norte – para um caminho sem volta.

Do outro lado do mundo, a primeira mulher a ocupar o cargo de presi-
dente dos Estados Unidos faz de tudo para lidar diplomaticamente com 
ataques estrangeiros, o comércio ilegal de armas e campanhas de difa-
mação de um adversário populista.

Mas, à medida que pequenos atos de violência se sucedem e começam 
a ganhar escala, o início de uma nova guerra mundial parece uma cer-
teza. E quando as grandes potências se enredam cada vez mais em uma 
complexa rede de alianças, a pergunta que se impõe é: quem será capaz 
de impedir o inevitável?
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