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SINOPSE

O VERÃO JÁ ENCONTROU O SEU LIVRO!

AUTORA INGLESA ESCREVE MISTÉRIO

 PASSADO NA CIDADE DE FARO

4.1 estrelas na amazon.com

3.6 estrelas no Goodreads

Ao viajar para Faro, a jornalista Joanna Millard espera fugir aos dramas da vida. De início tudo parece correr 

bem, e a costa algarvia torna-se ainda mais bela na companhia de Nathan Emberlin, um jovem carismático . 

Porém, Joanna apercebe-se de que Nathan tem outros motivos para a procurar: descobrir a verdade sobre um 

rapto que poderá ter acontecido na região duas décadas antes. Joanna entra em contacto com Ian Rylands, um 

inglês que insiste que ela encontrará respostas no romance The Alliance. O livro conta a história de um casal 

americano em Lisboa durante a Segunda Guerra Mundial e das suas relações com os Alemães. Só que Ian diz 

não se tratar de ficção. Quanto mais pesquisa, mais Joanna se convence de que a história do romance e as 

suspeitas de Nathan podem convergir em Faro, onde o passado ainda se reflete em segredos do presente.

AUTOR

Deborah Lawrenson estudou Inglês na Universidade de Cambridge e trabalhou como jornalista em Londres . 

Atualmente vive em Kent com o marido e a filha. É autora de diversos romances, entre eles The Lantern e The 

Sea Garden.

CITAÇÕES DA IMPRENSA

«O lado sombrio deste romance revela-se ainda mais arriscado no clima luminoso do sul de Portugal.»

Library Journal

 

«Um enredo com o domínio perfeito do tempo e do espaço e o ritmo emocionante dos melhores thrillers.»

Booklist 

 

«Deborah Lawrenson consegue despertar os sentidos como ninguém.»

People

 



Público adulto. Leitores de ficção histórica / contemporânea / romances de mistério.

PÚBLICO-ALVO

ARGUMENTOS DE VENDA

Autora bestseller internacional, Deborah Lawrenson transporta os leitores até à soalheira cidade de Faro onde , 

separadas por décadas, duas mulheres são arrastadas para dentro de um jogo de verdade e mentira que ainda 

assombra aquela cidade Algarvia.
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