
Literatura / Thriller Má  
Chloé Esposito 

Ela roubou a vida que queria. 

Agora, alguém lha quer roubar a ela… 

Alvie Knightly até pode acordar no Ritz, mas a sua vida 

não é um mar de rosas. 

Para começar, tem a maior ressaca de sempre. E 

depois, a sua gémea mimada, Beth, foi encontrada 

morta na Sicília, e agora a polícia quer interrogá-la. 

E ainda por cima, o namorado sexy de Alvie 

desapareceu com o dinheiro todo que roubaram a 

Beth. 

Mas ele meteu-se com a miúda errada. 

Alvie vai perseguir o seu ex em Roma num jogo de gato 

e rato em que só um pode sobreviver.  

Não há fúria no inferno como a de uma mulher 

enganada… Mas será que Alvie conseguirá vingança 

antes de ser apanhada pelos seus crimes? 
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Este livro é absolutamente insano. Uma loucura repleta de humor negro e de momentos bem picantes onde a 

personagem principal, apesar do ar inocente e sonhador, é uma tempestade irresponsável e propensa a 

situações acidentais que causam autênticos desastres na sua vida. 

Porquê este livro? 



Chloé Esposito vive em Londres com o marido e a filha. Formada em 

Letras pela Universidade de Oxford, foi professora, assessora de 

direção e consultora de moda na Condé Nast. Este é o seu segundo 

romance. 

Alvie até pode acordar no Ritz, mas a sua vida não é um mar de rosas. A sua 

gémea mimada, Beth, foi encontrada morta na Sicília, e agora a polícia quer 

interrogá-la. O namorado sexy desapareceu com o dinheiro todo que 

roubaram a Beth e Alvie vai persegui-lo num jogo de gato e rato em que só 

um pode sobreviver.  
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