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Por mais que Phoebe tentasse preencher

a lacuna entre ela e Faith, sempre havia
alguma diferença. Mas um dia essa lacuna
desapareceria, ela acreditava, como parte de
uma transformação maior pela qual Phoebe
estava constantemente esperando.
“Um romance de estreia sensível, belamente escrito.”
Kirkus Reviews
“A forma como Egan narra a mudança na personalidade de Phoebe, sua
transformação de adolescente
depressiva em jovem mulher, é mais realista que um relato não ficcional.”
Los Angeles Times
“É um prazer desfrutar da escrita tranquila e precisa de Jennifer Egan.”
The Telegraph
“O talento de Egan para contar histórias faz com que as décadas de 1960 e 1970
sejam narradas com
extrema clareza em Circo invisível.”
Chicago Tribune
“Arrebatador. Egan narra em termos transcendentais a busca pelo sentido da
vida.”
Slate
“A obra de Jennifer Egan é extremamente inteligente.”
The Washington Post
“Em Circo invisível, Jennifer Egan prova que não importa o que quer que
estejamos procurando, em
geral queremos encontrar a nós mesmos.”

The New York Observer
“Uma escritora extraordinariamente inteligente e delicada.”
The Philadelphia Inquirer
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Ela tinha perdido, Phoebe sabia pelo silêncio. Cruzando o exuberante e enevoado
parque, ela não
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