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“Há muitos aspectos autobiográfi cos 
em Tempo de matar. Não exerço 
mais a advocacia, mas durante dez 
anos atuei como advogado de uma 
maneira muito semelhante à de 
Jake Brigance.

Representei pessoas, nunca bancos, 
seguradoras ou grandes corporações. 
Eu era um advogado do povo.

Muito do que ele diz e faz é o que 
eu acredito que diria e faria nas 
mesmas circunstâncias. Ambos já 
sentimos a pressão insuportável dos 
julgamentos de homicídios, algo que 
tentei deixar vívido na história.

Nós dois já perdemos o sono pelos 
nossos clientes e já vomitamos em 
banheiros de tribunais. 

Este livro veio do coração, e eu não 
mudaria uma única palavra dele 
mesmo se pudesse.”

John Grisham

Quando Carl Lee Hailey abate os 
monstros que estupraram sua fi lha, a 
população local pede sua absolvição. 

Mas quando supremacistas forasteiros 
ouvem que um homem negro 
matou dois homens brancos, eles 
invadem a cidade determinados 
a eliminar tudo e todos em 
seu caminho. 
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John Grisham nasceu no 
Arkansas, em 1955. Atuou por muitos 
anos como advogado especializado 
em Direito Penal e processos 
de indenização, escrevendo nas 
horas em que o trabalho permitia. 
Publicado em 1988, Tempo de matar
é seu primeiro livro e foi adaptado 
para o cinema com um elenco estelar, 
incluindo Matthew McConaughey 
no papel de Jake Brigance. 

Depois dele, Grisham não parou mais 
de escrever, lançando um best-seller 
por ano e transformando-se no 
mestre dos thrillers jurídicos. Suas 
obras geralmente criticam nuances 
do sistema judiciário americano e 
das grandes fi rmas de Direito.
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“O melhor escritor de suspense da atualidade.” – KEN FOLLE T T
“O prazer de Grisham em descrever as complexidades políticas 

numa cidadezinha do Mississippi é contagioso. 
Uma ótima história e um ótimo livro.” – Library Journal
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Na cidade rural de Clanton, Mississippi, a pequena 
Tonya Hailey, uma criança negra de 10 anos, é estu-
prada por dois homens brancos e abandonada perto 

de um riacho para morrer. Logo em seguida os criminosos são 
capturados num bar de beira de estrada, onde estão se vanglo-
riando de seu feito.

Alguns dias depois, quando eles se apresentam no tribunal, o pai 
de Tonya, Carl Lee, invade o térreo do fórum e mata os dois com 
um fuzil. Assassinato ou execução? Justiça ou vingança?

O jovem advogado Jake Brigance é contratado para defender 
Carl Lee. Por dez dias, cruzes em chamas e os disparos de um 
franco-atirador tomam as ruas e casas de Clanton. Enquanto 
o país assiste fascinado ao julgamento, Jake luta para salvar seu 
cliente e, depois, até a própria vida e a de sua família.

Em Tempo de matar, John Grisham analisa as profundezas mons-
truosas da violência racial e, com uma narrativa eloquente, refl ete 
sobre a face questionável da justiça em uma cidade pequena no 
Sul dos Estados Unidos.

Jake Brigance é contratado para 
defender Carl Lee. É o tipo de caso 
que pode transformar um advogado 
iniciante em um profi ssional de 
sucesso ou arruinar sua carreira. 
E também é o tipo de caso que pode 
fazer com que ele seja morto.
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“Cada livro novo de Grisham 
é um acontecimento, mas este é 
excepcional, pois traz de volta 
Jake Brigance, o herói de Tempo 
de matar, o primeiro livro do autor. 
Há muito de Grisham em Jake, e 
isso confere à obra uma poderosa 
dimensão pessoal.” 
– Daily Mail 

“Uma história magistral na trama e 
no ritmo, capaz de nos prender até 
aos menores detalhes.” 
– The New York Times

“Quando entra no tribunal, Grisham 
dá um show, descrevendo cenas tão 
reais que não apenas parecem vivas – 
elas pulsam.” 
– Mirror

“Um drama jurídico com um 
ritmo arrebatador e a dose certa de 
suspense, confl ito, cenas de tribunal 
e reviravoltas.” 
– St. Louis Post-Dispatch

“Como sempre acontece nos livros 
de John Grisham, os meandros da 
estratégia jurídica são expostos de 
forma nua e crua: o bom, o ruim e o 
feio. Jake é um protagonista cativante 
porque é nitidamente imperfeito. Ele 
comete erros, pega atalhos, guarda 
segredos e às vezes quase ultrapassa 
o limite da ética. Mas cresce com 
isso e faz o certo no fi nal.” 
– The Philadelphia Inquirer
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John Grisham nasceu no 
Arkansas, em 1955. Atuou por muitos 
anos como advogado especializado 
em Direito Penal e processos 
de indenização, escrevendo nas horas 
em que o trabalho permitia. Em 
1988 publicou seu primeiro livro, 
Tempo de matar, que foi adaptado para 
o cinema com um elenco estelar, 
incluindo Matthew McConaughey 
no papel de Jake Brigance. 

Depois disso, Grisham não parou mais 
de escrever, lançando um best-seller 
por ano e transformando-se no 
mestre dos thrillers jurídicos. Teve 
diversos outros títulos adaptados 
para o cinema, entre eles O Dossiê 
Pelicano, com Denzel Washington 
e Julia Roberts, e A fi rma, com 
Tom Cruise. Suas obras geralmente 
criticam nuances do sistema 
judiciário americano e das grandes 
fi rmas de Direito.
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“O melhor escritor de suspense da atualidade.” – KEN FOLLE T T
Jake Brigance, o herói de Tempo de matar, está de volta neste 
thriller jurídico que mostra John Grisham no auge de seu talento.
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Stuart Kofer é um policial exemplar. Por isso, mesmo afun-
dando cada vez mais na bebida e descontando sua fúria na 
namorada, Josie, e nos fi lhos dela, ele se sente protegido 

pelo pacto de silêncio entre os colegas da corporação.

Uma noite, porém, Stuart vai longe demais: depois de espancar 
Josie mais uma vez, ele a deixa desmaiada no chão, antes de cair 
de bêbado. Drew, o fi lho dela de 16 anos, sabe que só tem essa 
chance de salvá-los. Sem pensar direito, pega uma arma e faz 
justiça com as próprias mãos.

Assassinos de policiais são o tipo mais odiado em Clanton, Mis-
sissippi, portanto o advogado Jake Brigance quer distância desse 
caso. Mas quando fi ca sabendo os detalhes do que aconteceu no 
dia do crime, ele decide que vai fazer de tudo para salvar Drew 
da câmara de gás, mesmo que acabe colocando sua carreira, suas 
fi nanças e a segurança de sua família novamente em risco.

Tempo de perdoar levanta questões profundas sobre raça, classe, 
religião, política e laços de sangue. Repleto de ação, intrigas típi-
cas de cidade pequena e personagens inesquecíveis, é ao mesmo 
tempo um drama emocionante e um suspense vertiginoso.
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“O melhor escritor de suspense da atualidade.” – KEN FOLLE T T
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