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Repleto de surpresas e reviravoltas, Ex/Mulher, thriller psicológico escrito com incrível
habilidade pela inglesa Tess Stimson, está chegando ao Brasil pela Trama. A história gira em
torno de Louise, uma mulher que ainda não superou a traição e o abandono do ex-marido,
Andrew. O fato de Andrew ter constituído uma nova família com a amante, Caz, deixa Louise
ainda mais abalada, porém, por conta dos filhos, ela busca lidar com a situação.

Caz e Louise tentam se tolerar, mas Andrew é sempre o combustível para aumentar a tensão.
Bem-sucedido no trabalho, mas fracassando na vida pessoal, ele não consegue se posicionar
em meio ao caos das duas mulheres. Quando Andrew é então assassinado em uma festa de
família, as suspeitas imediatamente recaem sobre Louise e Caz, que são encontradas diante do
corpo.

Com uma narrativa que intercala os pontos de vista das duas protagonistas com uma intensa
investigação policial, Ex/Mulher convida o leitor a assumir o papel de detetive e desvendar os
mistérios por trás da morte de Andrew. Cada personagem tem o seu segredo, e nesse triângulo
amoroso ninguém é completamente inocente. Se ambas puderam amá-lo, qual delas teria sido
então capaz de matá-lo?

TESS STIMSON é natural da Inglaterra e autora de doze romances, incluindo o best-seller The
Adultery Club, que permaneceu entre os dez mais vendidos nas listas de língua inglesa. Ela
também escreveu dois livros de não ficção que foram traduzidos para dezenas de idiomas.
Ex-jornalista e repórter, cobriu eventos dramáticos ao redor do mundo, inclusive em zonas de
guerra. Stimson mudou-se para os Estados Unidos e tornou-se professora de escrita criativa na
University of South Florida em 2002. Agora trabalha e mora em Vermont com o marido, Erik, e
seus três filhos.
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SOBRE A TRAMA

A Trama foi lançada em março de 2021 pelo grupo Ediouro com o intuito de trazer ao mercado
brasileiro os melhores thrillers e histórias de fantasia internacionais — de autores consagrados
e estreantes. Com o instigante slogan “Pode entrar”, o novo selo convida o público a embarcar
em narrativas extraordinárias, desvendar enigmas criminais, imergir em aterrorizantes
suspenses psicológicos, conhecer personagens mágicos e viajar por universos paralelos,
aproveitando o prazer que só a leitura pode proporcionar. Tess Stimson, Cara Hunter, Luke
Arnold, John Vercher e Brandon Sanderson são só alguns dos autores que já constam de seu
catálogo.
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