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PLANO B

CONSTANCE ZAHN: O GUIA ESSENCIAL DE CASAMENTO
Um guia completo, com dicas valiosas que você não vai encontrar em nenhum outro manual

O JOGO DO ANJO
O segundo livro da série O cemitério dos livros esquecidos

Um livro 
poderoso, 
inspirador e 
prático para 
enfrentar as 
inevitáveis 
adversidades 
da vida
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P lano B combina as percepções 
pessoais de Sheryl Sandberg, chefe 
de operações do Facebook, com a 

pesquisa esclarecedora de Adam Grant, 
autor best-seller do New York Times, 
para ajudar o leitor a encontrar forças 
diante da dificuldade. Partindo de uma 
experiência dolorosa — de encontrar o 
marido, Dave Goldberg, caído no chão de 
uma sala de ginástica —, Sheryl abre seu 
coração, e seu diário, para descrever a dor 
e o isolamento que sentiu após essa perda. 
Mas Plano B vai além: mostra como outras 
diversas pessoas superaram adversidades, 
incluindo doença, perda do emprego, 
agressão sexual, desastres naturais e 
violência de guerra, em histórias que 

 D E S E N VO LV IM E N TO  
 P E S S OA L 

TRADUÇÃO André Fontenelle  
e Rogério W. Galindo
PÁGINAS 274 (estimadas)
FORMATO 16 x 23 cm

PESO 0,297 kg
LOMBADA 1,1 cm
TIRAGEM 15 000 ex.
PREÇO R$ 39,90/ 27,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 27/06/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-8439-077-9

PALAVRAS-CHAVE 
inspiração, adversidades, motivação, 
propósito, dificuldade, força, superação, 
crise, obstáculos
CÓDIGO BISAC  
SEL031000 AUTOAJUDA / 
Desenvolvimento Pessoal / Geral

PLANO B
Como encarar adversidades, desenvolver resiliência  
e encontrar felicidade

Sheryl Sandberg e Adam Grant

Um livro poderoso, inspirador e prático para 
enfrentar as inevitáveis adversidades da vida

PLANO B   Sheryl Sandberg e Adam Grant

ADAM GRANT é psicólogo, o mais bem avaliado professor da Wharton School e autor dos 
best-sellers Originais e Dar e receber, que tratam sobre encontrar motivação e propósito, 
e viver de forma mais generosa e criativa. Adam recebeu prêmios da American 
Psychological Association e da National Science Foundation e é colaborador do New 
York Times. Ele vive na Filadélfia com a esposa e os três filhos.

SHERYL SANDBERG é uma líder empresarial, filantropa e chefe de operações do Facebook. 
É autora do best-seller Faça acontecer e fundadora da comunidade Lean In, que apoia 
mulheres a atingirem seus objetivos. Trabalhou como vice-presidente de vendas 
on-line do Google e foi chefe de gabinete do Departamento do Tesouro dos Estados 
Unidos. Ela vive na Califórnia com seus dois filhos.

revelam a capacidade do espírito humano 
de perseverar e redescobrir a alegria.

O livro traz importantes lições de 
como ajudar os outros em situações de 
crise, desenvolver compaixão por nós 
mesmos, educar filhos fortes e criar 
famílias, comunidades e locais de trabalho 
resilientes. Muitos desses ensinamentos 
podem ser aplicados aos obstáculos do 
cotidiano, nos permitindo enfrentar o que 
nos espera. 

A vida nunca é perfeita e todos temos 
que recorrer, em certo momento, a algum 
tipo de Plano B. Este livro nos ajuda a 
aproveitá-lo ao máximo.
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D esligue é o guia definitivo para todos 
que já tiveram vontade de meditar, 
mas acharam que seria complicado 

demais, esquisito demais ou que não 
teriam tempo.

Com uma abordagem moderna e 
divertida, Suze Yalof Schwartz derruba 
todos os mitos que transformam 
a meditação em uma tarefa árdua, 
mostrando como não é preciso ficar 
imóvel por um longo período nem 
conseguir ficar sem pensar em nada.

O livro inclui diversas técnicas e 
dicas simples que permitem incorporar 
facilmente a meditação em sua 
vida. E prova que, ao se desconectar 
conscientemente por alguns minutos, 
você consegue acalmar os pensamentos, 
aliviar o estresse, retomar o foco, 
recarregar as energias e ser mais feliz.

 M E N T E, C O R P O  
 & E S P Í R I TO 

TRADUÇÃO André Fontenelle
PÁGINAS 184 (estimadas)
FORMATO 14 x 21 cm
PESO 0,232 kg

LOMBADA 1,1 cm
TIRAGEM 4000 ex.
PREÇO R$ 29,90/ 19,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO  
29/06/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-8439-076-2

PALAVRAS-CHAVE 
meditação, desconectar, estresse, foco, 
prática
CÓDIGO BISAC  
OCC000000 MENTE, CORPO &  
ESPÍRITO / Geral; OCC010000 MENTE, 
CORPO & ESPÍRITO / Meditação

DESLIGUE
Um guia simples de meditação para céticos,  
ocupados e todos que buscam uma vida melhor

Suze Yalof Schwartz

Aprenda, de forma leve, a poderosa prática 
da meditação

DESLIGUE   Suze Yalof Schwartz

SUZE YALOF SCHWARTZ é fundadora e CEO do estúdio de meditação Unplug em 
Los Angeles, nos Estados Unidos. Trabalhou por décadas como editora, diretora 
e consultora de moda nas revistas Vogue, Elle, Marie Claire e Glamour.
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Quem é ou já foi noivo sabe que casar 
é uma delícia, mas dá trabalho. 
Por onde começar? Como fazer 

a lista de convidados? O que levar em 
consideração ao escolher o vestido, o 
bolo e o fotógrafo? Qual a melhor forma 
de se manter dentro do orçamento sem 
abrir mão dos detalhes que fazem toda 
a diferença? Essas são apenas algumas 
das muitas dúvidas que sempre surgem 
durante os preparativos.

Com uma linguagem sincera, direta 
e sempre divertida, Constance Zahn, 
referência nesse mercado, mostra o 
caminho para montar o casamento dos 
sonhos, seja qual for o seu perfil: clássico, 
moderninho, minimalista, glamoroso… 
O importante é celebrar a união com 
leveza, alegria e, claro, carinho com os 
convidados.

Muito mais do que uma simples 

 C OM P O R TA M E N TO 

CAPA Kiki
PÁGINAS 288 (estimadas)
FORMATO 19,5 x 23,6 cm
PESO 0,898 kg

LOMBADA 2,0 cm
TIRAGEM 10 000 ex.
PREÇO R$ 109,90/ 44,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 26/06/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-8439-059-5

PALAVRAS-CHAVE 
casamento, festa, noiva, sonho, 
preparativos, celebração, união, tradição
CÓDIGO BISAC  
REF024000  REFERÊNCIA / Casamentos

CONSTANCE ZAHN: O GUIA  
ESSENCIAL DE CASAMENTO 
Constance Zahn

Quando o assunto é casamento, não existe 
referência maior do que Constance Zahn — 
fundadora do site queridinho das noivas mais 
antenadas do Brasil

CONSTANCE ZAHN: O GUIA ESSENCIAL DE CASAMENTO   Constance Zahn

CONSTANCE ZAHN cresceu no atelier de noivas de sua mãe, a estilista Wanda Borges. A 
paixão por esse universo surgiu de maneira natural e só cresceu com o passar dos anos. 
Em 2007, lançou o primeiro site de casamentos do Brasil, constancezahn.com, que em 
poucos anos se tornou uma das principais fontes de pesquisa e inspiração para noivas. 
Hoje, comanda também uma revista dedicada ao assunto, promove eventos para o 
mercado de casamentos e dá palestras por todo o país.

compilação de regras de etiqueta, este 
livro é um guia completo, com dicas 
valiosas que você não vai encontrar em 
nenhum outro manual — fruto de anos 
de paixão, dedicação e muita pesquisa. 
O presente perfeito para noivas, mães, 
madrinhas e todos aqueles que, como a 
autora, continuam a se emocionar com 
essa tradição milenar.
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Barcelona, anos 1920. David Martín 
tem vinte e oito anos, uma casa em 
ruínas e um talento para a literatura 

que nunca o protegeu de desgraças ou lhe 
trouxe qualquer glória. Com uma doença 
terminal e vendo o amor da sua vida nos 
braços do melhor amigo, David passa os 
dias em sua mansão lúgubre, escrevendo 
séries policiais e vendendo barato o seu 
talento.

É quando surge Andreas Corelli, um 
misterioso editor estrangeiro com uma 
proposta irrecusável. Fama, dinheiro, 
saúde: tudo em troca de um único livro. 
Um livro que terá o poder de influenciar 
milhões de vidas. Um novo evangelho.

Mas, conforme a obra se desenvolve, 
David percebe que existe uma conexão 
sinistra entre o livro que está escrevendo 

 R OM A N C E /  S U S P E N S E 

TRADUÇÃO Eliana Aguiar
CAPA Claudia Espínola de Carvalho
PÁGINAS 520 (estimadas)
FORMATO 16 x 23 cm
PESO 0,690 kg

LOMBADA 2,6 cm
TIRAGEM 8000 ex.
PREÇO R$ 49,90/ 34,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 
23/06/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-5651-037-2

PALAVRAS-CHAVE 
Carlos Ruiz Zafón, Barcelona, livros, 
literatura, livraria, escritor, mistério, magia, 
loucura, assassinato
CÓDIGO BISAC  
FIC000000 FICÇÃO / Geral; FIC027000 
FICÇÃO / Romance / Geral; FIC030000 
FICÇÃO / Thrillers / Suspense; FIC027050 
FICÇÃO / Romance / Histórico / Geral

O JOGO DO ANJO 
Carlos Ruiz Zafón

O segundo livro da série O cemitério 
dos livros esquecidos

O JOGO DO ANJO   Carlos Ruiz Zafón

CARLOS RUIZ ZAFÓN é atualmente um dos escritores mais renomados da literatura 
internacional e o escritor espanhol mais lido em todo o mundo, depois de Cervantes. Suas 
obras foram traduzidas para mais de cinquenta idiomas. Em 2001 ele publicou A sombra 
do vento, o primeiro romance da saga O cemitério dos livros esquecidos, um universo 
literário que se tornou um dos grandes fenômenos da literatura contemporânea. Os 
outros volumes da série são O jogo do anjo, O prisioneiro do céu e O labirinto dos espíritos.

e as sombras que envolvem sua casa 
dilapidada — e que seu editor também 
esconde alguns segredos perturbadores. 
Mais uma vez, Zafón nos leva por uma 
Barcelona sombria e gótica, em uma 
trama cheia de intrigas, romance e 
tragédia.

A sombra do vento

 OUTRO LIVRO 
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Em meados do século XXI, a jovem 
estudante Kivrin Engle se prepara 
para viajar no tempo. Ela pretende 

fazer um estudo de campo sobre uma 
das épocas mais sombrias da história 
da humanidade: a Idade Média. Em 
um primeiro momento, tudo parece 
ter corrido bem com a empreitada, e 
ela finalmente está no século XIV. O 
que Kivrin não sabe é que o técnico 
responsável pelo seu salto temporal, 
de volta para 2054, está terrivelmente 
doente. Seu retorno pode estar 
comprometido, e isso pode afetar todos os 
habitantes do Reino Unido.

De 1300 a 2050, Connie Willis faz 
um trabalho magnífico na construção de 
personagens complexos, densos e pelos 
quais é impossível não sentir empatia. O 
livro do juízo final é ao mesmo tempo uma 
incrível reconstrução histórica e uma aula 
sobre o poder da amizade.

 F I C Ç ÃO C I E N T Í F I C A 

TRADUÇÃO Braulio Tavares
CAPA Claudia Espínola de Carvalho
PÁGINAS 576 (estimadas)
FORMATO 16 x 23 cm
PESO 0,762 kg

LOMBADA 2,8 cm
TIRAGEM 5000 ex.
PREÇO R$ 64,90/ 37,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO  
22/06/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-5651-038-9

PALAVRAS-CHAVE 
Connie Willis, ficção científica, viagem no 
tempo, tecnologia, futuro, passado, Idade 
Média, história, doença, peste negra, morte, 
amizade
CÓDIGO BISAC  
FIC028000 FICÇÃO / Ficção científica /  
Geral; FIC028080 FICTION / Ficção 
científica / Viagem no tempo; FIC027130 
FICÇÃO / Romance / Ficção científica

O LIVRO DO JUÍZO FINAL 
Connie Willis

Até que ponto é possível desafiar a morte?

O LIVRO DO JUÍZO FINAL   Connie Willis

CONNIE WILLIS faz parte do panteão de grandes autores de ficção científica e fantasia, e 
já recebeu sete prêmios Nebula e onze prêmios Hugo, os mais importantes do gênero. 
Seus trabalhos mais conhecidos se passam no mundo dos historiadores de Oxford —  
O livro do juízo final é o primeiro deles, seguido por To Say Nothing of the Dog e Blackout / 
All Clear. Atualmente ela vive no Colorado com a família.
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Quando o advogado Mickey Haller 
recebe a mensagem “Me liga 
urgente — 187”, o código penal para 

assassinato logo chama sua atenção. Casos 
assim são sempre os mais complicados — 
e os que pagam melhor —, o que significa 
que ele não pode falhar.

Mas quando descobre que a vítima é 
uma ex-cliente, uma prostituta que ele 
ajudou a tirar das ruas, Mickey sente 
que sua reputação está em jogo. A vítima 
estava de volta a Los Angeles e de volta à 
prostituição — mas por quê? De repente, 
Mickey percebe que, em vez de salvá-la, 
pode ter sido ele a colocá-la em perigo. 

É hora de confrontar seu passado, e 

 P O L I C I A L /  S U S P E N S E 

TRADUÇÃO Cássio de Arantes Leite
CAPA Claudia Espínola de Carvalho
PÁGINAS 344 (estimadas)
FORMATO 16 x 23 cm
PESO 0,462 kg
LOMBADA 1,7 cm

TIRAGEM 4000 ex.
PREÇO R$ 44,90/ 29,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO  
14/06/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-5651-035-8

PALAVRAS-CHAVE 
Los Angeles, mistério, suspense, thriller, 
crime, anarquia, violência, policial, 
assassinato, conflito, detetive, Harry Bosch, 
Michael Connelly
CÓDIGO BISAC  
FIC000000 FICÇÃO / Geral; FIC031010 
FICÇÃO / Thrillers / Crime; FIC030000 
FICÇÃO / Thrillers / Suspense; FIC022000    
FICTION / Mistério & Detetive / Geral

OS DEUSES DA CULPA 
Michael Connelly

“Todo livro novo do Connelly deve ser 
comemorado. Ele é um dos melhores 
escritores policiais da atualidade.” 
— The Huffington Post

OS DEUSES DA CULPA   Michael Connelly

MICHAEL CONNELLY é autor de best-sellers 
como A quinta testemunha, Reviravolta, O 
veredicto de chumbo, Echo Park, A queda, 
entre outros, e também, criador do 
detetive Harry Bosch. Connelly já 
trabalhou como repórter e recebeu 
inúmeros prêmios por seus livros e 
reportagens. Atualmente, divide seu 
tempo entre a Califórnia e a Flórida.

A queda
A quinta testemunha
Reviravolta

 OUTROS LIVROS 

Haller precisará de todo seu talento e 
esperteza para cuidar de um caso que 
pode ser sua redenção — ou a prova de 
toda a sua culpa.
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Em 1992, Los Angeles viveu uma 
onda de protestos que deram início 
a vários dias de anarquia e violência. 

Foi quando o detetive Harry Bosch viu 
a fotojornalista Anneke Jespersen pela 
primeira vez: assassinada à queima-roupa 
no fundo de um beco escuro. Na confusão 
da época, o crime nunca foi resolvido.

Vinte anos depois, Bosch tem uma 
nova chance de solucionar o mistério. Um 

 P O L I C I A L /  S U S P E N S E 

TRADUÇÃO Cássio de Arantes Leite
CAPA Claudia Espínola de Carvalho
PÁGINAS 304
FORMATO 16 x 23 cm
PESO 0,411 kg

LOMBADA 1,5 cm
TIRAGEM 4000 ex.
PREÇO R$ 44,90/ 29,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO  
14/06/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-5651-003-7

PALAVRAS-CHAVE 
mistério, suspense, policial, detetive, Harry 
Bosch, prostituta, violência, crime, passado, 
culpa, redenção, Michael Connelly
CÓDIGO BISAC  
FIC000000 FICÇÃO / Geral; FIC031010 
FICÇÃO / Thrillers / Crime; FIC030000 
FICÇÃO / Thrillers / Suspense; FIC022000 
FICTION / Mistério & Detetive / Geral

A CAIXA-PRETA 
Michael Connelly

“Connelly é maravilhoso criando tramas de suspense.” 
— The Wall Street Journal

A CAIXA-PRETA   Michael Connelly

MICHAEL CONNELLY é autor de best-sellers como A quinta testemunha, Reviravolta, O veredicto 
de chumbo, Echo Park e A queda, e também, criador do detetive Harry Bosch. Connelly 
já trabalhou como repórter e recebeu inúmeros prêmios por seus livros e reportagens. 
Atualmente, divide seu tempo entre a Califórnia e a Flórida.

caso o leva de volta àquela fatídica noite, 
e ainda mais longe, aos campos de batalha 
onde Anneke fez registros sangrentos 
e crimes de guerra foram enterrados; 
crimes que há décadas esperam por 
justiça.


