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No terceiro livro da série Boneco de Pano, 
o detetive Wolf está de volta para encarar 

as consequências dos seus atos e desvendar 
seu caso mais difícil

Um quarto trancado. Um cadáver. Um segredo bastante com-
prometedor.

O suposto suicídio do policial aposentado Finlay Shaw tira 
do isolamento o controverso detetive William Fawkes, conhe-
cido por todos como Wolf.

Enquanto tenta se defender de uma condenação pelos crimes 
praticados durante o caso Boneco de Pano, Wolf se lança 
numa corrida contra o tempo para chegar à verdade sobre a 
morte do amigo.

Mal sabe ele que está lidando com questões do passado do 
policial aposentado que ameaçam pessoas poderosas dentro 
da própria corporação.

Apenas uma força-tarefa formada pelos laços de amizade 
com Finlay será capaz de solucionar o mistério. Isso se seus 
integrantes chegarem vivos ao final...
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– Então… tem quantos lá fora? – in-
dagou Wolf, como se estivesse per-
guntando as horas.

O detetive Saunders hesitou antes de 
responder:

– Dois na frente. Dois nos fundos. Um 
está sentado com a esposa do Finlay 
e, se tudo estiver correndo como pla-
nejado, tem outro a um metro da gen-
te atrás daquela parede.

Ele sorriu se desculpando e tirou um 
par de algemas do bolso. 

– Eu prometi a eles que você não iria 
fugir. Por favor, não vai me deixar 
com cara de idiota. 

Wolf assentiu e se ajoelhou. Erguendo 
os braços, entrelaçou os dedos atrás 
da cabeça e olhou pela janela cober-
ta de neve – a última paisagem que 
seu mentor teria visto antes do fim.

– Desculpa, cara – disse Saunders, 
dando um passo à frente para pren-
der as algemas ao redor dos pulsos 
dele. – Suspeito detido!

– Will?! – chamou Maggie da cozi-
nha enquanto sua casa era inundada 
por policiais armados.

Botas pesadas subiram as escadas na 
direção deles, os passos de Maggie 
vindo atrás.

– Tá tudo bem, Maggie. Tá tudo bem 
– garantiu Wolf. – Eu não vou mais 
fugir.
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