


JACQUELINE 
W I N S P E A R
nasceu e cresceu em Kent, no sul da 
Inglaterra. Em 1990, após uma carrei-
ra no mercado editorial e no ensino 
superior em Londres, ela se mudou 
para a Califórnia, onde mora atual-
mente. Primeiro livro de sua série 
de sucesso, Maisie Dobbs ganhou o 
Agatha Award de melhor romance de 
estreia e foi finalista de diversos prê-
mios de mistério, como o Anthony e o 
Edgar Allan Poe Awards.

“Um romance de estreia habilidoso. Prepare-se para se surpreender com a sen-
sibilidade e a sabedoria com que Maisie soluciona seu primeiro caso.” 

– THE NEW YORK TIMES

Em seu primeiro caso, na Inglaterra dos anos 1920, a brilhante psicóloga 
e investigadora Maisie Dobbs mostra por que merece figurar entre os 
detetives mais célebres da literatura.

Aos 13 anos, Maisie Dobbs começa a trabalhar como criada em uma residência 
da aristocracia londrina. Sua patroa, a sufragista lady Rowan Compton, logo des-
cobre a sede de conhecimento da menina e resolve patrocinar seus estudos. 

Seu tutor é o famoso investigador Maurice Blanche, que percebe os dons 
intuitivos da moça e a ajuda a ser admitida na prestigiosa Girton College, 
em Cambridge.

O início da Primeira Guerra acaba mudando seus planos. Maisie se alista 
como enfermeira e parte para a França, servindo no front, onde perde – e 
também encontra – uma parte importante de si mesma.

Anos depois, na primavera de 1929, ela abre seu escritório como investigadora 
particular, seguindo os passos de Maurice, que lhe ensinou que coincidências 
são sempre significativas e a verdade, ilusória. Seu primeiro caso parece apenas 
uma trivial questão de infidelidade, mas acaba se revelando algo muito diferente, 
que a obrigará a enfrentar o fantasma que a assombra há mais de uma década.
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“Este livro é muito mais que um mis-
tério: é também uma história sobre a 
emancipação da mulher e as profun-
das mudanças da sociedade após a 
Primeira Guerra Mundial.” 

– MAIL ON SUNDAY

“Jacqueline Winspear criou uma 
personagem excepcional, que os 
leitores vão querer acompanhar por 
muito tempo.” 

– THE ASSOCIATED PRESS

“Uma história comovente e insti-
gante. Jacqueline lida com o drama 
humano com sensibilidade, evitando 
habilmente o sentimentalismo. O 
leitor vai ansiar pelos próximos volu-
mes. Altamente recomendável.” 

– LIBRARY JOURNAL

“Jacqueline Winspear ajuda a per-
petuar o duradouro fascínio pelas 
histórias de mistério. Maisie Dobbs 
é uma investigadora tão inteligente 
e determinada quanto Lisbeth Sa-
lander, da série Millenium.” 

– NPR

“Ao mesmo tempo confiante e vul-
nerável, Maisie é uma personagem 
inesquecível.” 

– ELIZABETH GEORGE, autora da 
série do inspetor Lynley

“Um dos melhores e mais influentes 
romances policiais do século.” 
– ELLERY QUEEN MYSTERY MAGAZINE
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“Uma deliciosa
combinação de mistério,
romance e história de guerra.”
– Publishers Weekly
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