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CONHEÇA OUTROS LIVROS 
DE HARLAN COBEN

MAIS DE 75 MILHÕES DE LIVROS VENDIDOS NO MUNDO

Vencedor de diversos prêmios, Harlan 
Coben recebeu a trinca de ases da lite-
ratura policial americana: o Anthony, 
o Shamus e o Edgar Allan Poe, todos 
por livros da série Myron Bolitar. Conhe-
cido como “o mestre das noites em 
claro” por suas narrativas surpreen-
dentes e impossíveis de largar, Coben 
já teve suas obras traduzidas para 45 
idiomas e é um best-seller em diversos 
países, contando 75 milhões de exempla-
res vendidos. Vários de seus livros foram 
adaptados para o cinema e para séries 
de streaming. Ele nasceu em Newark, 
Nova Jersey, onde mora com a esposa, 
os quatro filhos e os cachorros Laszlo 
e Winslow.
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“Harlan Coben já provou ser um mestre em criar 
enredos elaborados, e Win não é exceção: mantém 

os leitores intrigados do início ao fim.”

Toronto Star

Neste suspense inédito de Harlan Coben, 
o protagonista é o milionário Windsor 
Horne Lockwood III – ou simplesmente 
Win, como é chamado pelos (poucos) 

amigos, entre eles Myron Bolitar.

m uma cobertura em Nova York, um homem recluso é encon-
trado morto. Junto ao corpo, há duas peças dignas de nota: 
uma pintura de Vermeer e uma mala de couro com as iniciais 

WHL3 gravadas. 

Levado até o local pelo FBI, Win não faz ideia de como sua mala 
e o quadro que foi roubado de sua família anos atrás foram parar lá.

Mas ele decide que vai descobrir, principalmente depois de saber 
que o homem assassinado pode estar ligado ao sequestro de sua 
prima, ocorrido há mais de 20 anos. Na época, ela conseguiu fugir, 
mas seus captores e os objetos roubados nunca foram encontrados.

Dono de uma apurada capacidade de observação, Win tem três coi-
sas a seu favor para desvendar esse mistério: uma ligação pessoal 
com o caso, uma enorme fortuna e um estilo único de fazer justiça.
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