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Sinopse: Numa idílica ilha frente a Fjallbacka houve em tempos um colégio, propriedade de uma família que, no domingo de
Páscoa de 1974, desapareceu deixando para trás uma bebé de
meses. Na altura, o mistério deixou a Polícia perplexa: o que poderia levar os pais a abandonarem uma bebé? Teriam sido raptados?
Assassinados? Apesar dos esforços das autoridades locais não foi
encontrado rasto da família nem qualquer explicação plausível
para o sucedido. A bebé, Ebba, foi entregue a uma família que a
acolheu e educou e a investigação foi arquivada.

A menina na floresta
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Sinopse: Quando Nea, uma menina de quatro anos, desapa-

rece, a comunidade fica em choque. Trinta anos antes, Stella,
também de quatro anos, que vivia com os pais na mesma quin-
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ta, desaparecera e viria a ser encontrada morta na floresta que
rodeia Fjällbacka. Nessa altura a culpa foi atribuída a duas adolescentes, Marie e Helen, hoje mulheres. Poderá ser um acaso
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o desaparecimento de Nea ter coincidido com o regresso a
Fjällbacka de Marie, agora uma famosa atriz de cinema,, para
interpretar o papel de Ingrid Bergman?
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Sinopse: Numa manhã gelada de inverno, uma mulher acorda e

Sinopse: «Procuro-os por todo o lado. Procuro-os sempre.» To-

encontra o corpo ensanguentado da filha à porta de casa. Quem

dos nós já sentimos, em algum momento, o desejo de desapare-

seria capaz de tal atrocidade? A detetive Erika Foster vive um mo-

cer. De deixar tudo para trás. Para alguns, isso transforma-se nu-

mento de fragilidade devido ao último caso que resolveu, mas está

ma obsessão que os consome e engole, até que acabam por de-

decidida a liderar também esta investigação. Ao deitar mãos à obra,

saparecer na escuridão. Todos se esquecem deles. Todos, menos

toma conhecimento de outros ataques cometidos na mesma zona

Mila Vasquez, investigadora do Gabinete das Pessoas Desapare-

pacata do sul de Londres onde o crime ocorreu. Um pormenor arre-

cidas. Sem que ninguém o conseguisse prever, indivíduos que se

piante liga-os ao homicídio – todas as vítimas foram atacadas por

esfumaram no vazio há vários anos regressam com intenções

uma figura vestida de preto com uma máscara de gás...

obscuras.
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Sinopse : Esta é a noite. Chegou a hora. Quando entrei na flores-

Sinopse : Esta obra reúne um conjunto de contos e crónicas de

ta pela primeira vez, era pouco mais do que uma criança. Tinha 13

Júlia Ribeiro, empenhada em preservar o património cultural imaterial

anos, acabara de me mudar para uma pequena vila no Arizona, e o

de Torre de Moncorvo. Estas histórias, entre o rústico (na esteira de

único amigo que tinha era o meu cão, o Bandit. Foi assim que co-

contistas transmontanos como Trindade Coelho ou Miguel Torga) e

nheci os meus amigos, com quem formei o Clube dos Intrusos. O

um certo imaginário (a superstição, a lenda e a fatalidade presentes

Bobby Gordo, o Jim e a Tara. Eles tornaram-se os meus melhores

em alguns escritores latino-americanos), alimentaram o imaginário de

amigos. Tivemos alguns encontros desagradáveis com miúdos

gerações de pessoas, na maioria analfabetas, e constituíram uma

mais velhos armados em vilões, e com um polícia que provavel-

forma de socialização extremamente importante. Eram também um

mente não devia ser autorizado a ter armas nem a usar distintivo.

código de normas de vida e de princípios morais.

Tirando isso, divertimo-nos imenso...

Sinopse: Julie foi abandonada à nascença nas ruas de Chicago. Um início de vida triste a que se seguiu uma magnífica reviravolta. A sorte - que escapa a tantas e tantas crianças - sorriu-lhe e
Julie foi adotada por uma família carinhosa. Agora, já adulta, está
determinada a retribuir toda a bondade que recebeu. Zack tornouse famoso graças ao seu talento enquanto ator e realizador. Mas a
fama que o glorificou também acelerou a sua queda... e da forma
mais cruel. Injustamente acusado de assassinar a mulher, Zack é
condenado a uma...

Sinopse: Às vezes, é melhor estar morto Louis Creed, jovem
médico de Chicago, acredita que encontrou o seu lugar naquela
pequena cidade do Maine. Uma boa casa, o trabalho na universidade, a felicidade da esposa e dos filhos. Num dos primeiros
passeios para explorar a região, descobre um cemitério de animais de estimação no bosque próximo da sua casa, ao qual se vê
obrigado a recorrer depois de o seu gato ter sido morto por um
camião num trágico acidente. Ali, gerações e gerações de crianças enterraram os seus animais de estimação....

