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“Quase todo caso que Wittman narra contém intriga 
e suspense o bastante para render um roteiro a Hollywood.”

The Washington Post
 
No mundo dos grandes crimes contra a arte, no qual pinturas valem 
10, 20 ou 100 milhões de dólares, o vendedor espera que o comprador 
seja um verdadeiro especialista. Durante duas décadas, o agente do 
FBI Robert K. Wittman foi Bob Clay, um negociante inescrupuloso do 
mercado negro de artes e antiguidades. Nesse livro, ele revela esse sub-
mundo de uma forma inédita – pelos olhos de um agente infiltrado.

Trabalhando quase sempre desarmado, tendo de encarar a burocracia 
do FBI e empecilhos colocados por governos estrangeiros, Wittman foi 
um dos fundadores da Equipe de Crimes contra a Arte em 2005. 

Capturou ladrões de obras de arte, fraudadores e negociantes escusos 
em quase todos os ambientes artísticos, agindo disfarçado em luga-
res tão distantes quanto Filadélfia, Varsóvia, Rio de Janeiro e Madri. 
Resgatou obras de arte de Rodin, Rembrandt, Monet, Picasso e Goya, 
e peças históricas tão diversas quanto o cocar do índio apache Jerôni-
mo e uma cópia manuscrita original da Carta de Direitos dos Estados 
Unidos.

Num ritmo de tirar o fôlego, Infiltrado é um verdadeiro thriller da vida 
real. Esse amante e estudioso constante da arte narra as histórias por 
trás desses resgates que totalizam mais de 225 milhões de dólares em 
objetos roubados.

ROBERT K. WITTMAN foi agente especial do FBI por vinte anos e o 
principal investigador da Equipe de Crimes contra a Arte da institui-
ção. Representou os Estados Unidos em missões ao redor do mundo, 
instruindo departamentos de polícia e museus estrangeiros sobre  
investigação, recuperação e técnicas de segurança. Atualmente é 
presidente da empresa internacional de segurança para obras de arte  
Robert Wittman Inc.

JOHN SHIFFMAN é repórter investigativo do Philadelphia Inquirer.  
Advogado e ex-diretor associado do programa White House Fellows, 
recebeu diversos prêmios jornalísticos e foi finalista do Pulitzer 2009.
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“Um turbilhão de memórias.  
Incríveis detalhes investigativos.  

Infiltrado por vezes faz parecer –  
e isso é bom – que um livro de história  

da arte misturou-se na impressora 
 com um roteiro de uma série policial.” 

The New York Times

“Uma composição brilhante...
Sem dúvida o melhor livro já escrito

sobre crimes no mundo da arte.”
Associated Press


