
1

julho 2017

AS CORES DO AMOR

OS SEGREDOS DO GUARDA-ROUPA EUROPEU
Aprenda truques de produção e como fazer o seu dinheiro render para conseguir 
conquistar roupas estilosas que representem você

A HORA DO LOBISOMEM
Uma criatura chegou a Tarker’s Mills. A hora dela é agora, o lugar dela é aqui

Nada pode 
definir uma 
pessoa, a 
não ser o 
que ela traz 
no coração
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O que define uma pessoa? 
O dinheiro? O sobrenome?  
A cor da pele? 

Filho único de um barão da soja, 
Henrique Montolvani foi criado para 
assumir o lugar do pai e se tornar um  
dos homens mais poderosos da região.  
No entanto, o jovem se tornou um 
cafajeste aos olhos das mulheres,  
um cara egocêntrico segundo os amigos  
e um projeto que deu errado na 
concepção do pai. 

Quando o destino coloca Sílvia em 
seu caminho, uma jovem decidida e cheia 
de personalidade, Henrique reavaliará 
todas as suas escolhas. O amor que ele 
sente por Sílvia o fará enfrentar o pai e 
transformará sua vida de uma maneira 
que ele nunca pensou que fosse possível. 
Um sentimento capaz de provar que nada 
pode definir uma pessoa, a não ser o que 
ela traz no coração.

 R OM A N C E  
 C O N T E M P O R Â N E O 

CAPA Thiago de Barros
PÁGINAS 320
FORMATO 16 x 23 cm
PESO 0,436 kg

LOMBADA 1,6 cm
TIRAGEM 10 000 ex.
PREÇO R$ 34,90/ 23,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 31/07/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-8439-082-3

PALAVRAS-CHAVE 
romance, racismo, transformação, 
definição, rótulos, sertanejo, sertão, 
personalidade, escolhas
CÓDIGO BISAC  
FIC027020  FICÇÃO /  
Romance / Contemporâneo

AS CORES DO AMOR
Camila Moreira

Nada pode definir uma pessoa, a não 
ser o que ela traz no coração

AS CORES DO AMOR   Camila Moreira

CAMILA MOREIRA, 29 anos, é taurina e mãe do Apollo. Goiana de nascimento e 
mato-grossense de coração, começou a escrever nas horas vagas, no final de 2013. 
Sua estreia no mundo literário foi com O amor não tem leis e O amor não tem leis – 
O julgamento final, que tiveram repercussão internacional: Camila foi citada pelo 
jornal americano The Washington Post como referência da nova literatura erótica 
brasileira. Em 2015, lançou 8 segundos e, em 2016, Minha melodia. Camila vive em 
Lucas do Rio Verde com o “namorido” e o filho.
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Você gosta de todas as suas roupas? 
Está feliz com a sua maneira de se 
vestir? Já se pegou desejando ter o 

estilo dos outros? Ou sentiu que tinha um 
monte de roupas, mas nada para usar?

Quando Anuschka Rees se mudou para 
Londres, enfrentou o desafio de viver 
com menos espaço. Mas ela não precisou 
sacrificar o seu estilo por isso. Aprendeu 
com suas conterrâneas os segredos que 
podem nos tornar tão estilosas quanto as 
habitantes das capitais mais famosas da 
moda, sem gastar demais. Em Os segredos 
do guarda-roupa europeu ela ensina como 
montar um guarda-roupa de qualidade 
que seja a sua cara. 

 MO DA 

TRADUÇÃO Lígia Azevedo
PÁGINAS 272
FORMATO 18 x 25,4 cm
PESO 0,739 kg

LOMBADA 1,7 cm
TIRAGEM 6000 ex.
PREÇO R$ 74,90/ 39,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 24/07/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-8439-073-1

PALAVRAS-CHAVE 
roupas, vestimenta, estilo, moda,  
guarda-roupa
CÓDIGO BISAC  
DES005000 DESIGN /  
Moda & Acessórios; SEL038000 
AUTOAJUDA / Moda & Estilo

OS SEGREDOS DO  
GUARDA-ROUPA EUROPEU 
Um método simples para descobrir seu estilo e montar o armário dos seus sonhos

Anuschka Rees

Aprenda truques de produção e como fazer o 
seu dinheiro render para conseguir conquistar 
roupas estilosas que representem você

OS SEGREDOS DO GUARDA-ROUPA EUROPEU   Anuschka Rees

ANUSCHKA REES é escritora e fundadora do blog de estilo Into Mind. Atualmente 
mora em Berlim. Os segredos do guarda-roupa europeu é seu primeiro livro.
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Antes aprisionadas na formalidade 
dos dicionários, palavras como 
“girassol”, “Deus”, “sonho”, 

“tatuagem”, “cafuné” e muitas outras 
são libertadas por João Doederlein — 
que assina com o pseudônimo AKA 
Poeta — neste seu primeiro livro. Elas 
são repensadas a partir das experiências 
pessoais do autor, de vinte anos, e de sua 
geração, mesclando romantismo bem 
resolvido, paixão, isolamento e um dia a 
dia que respira tecnologia e cultura pop.

Combinando textos que se tornaram 
sucesso nas redes sociais com material 
inédito, o autor acha novos significados 
para os signos do zodíaco, para clichês 
indispensáveis como “paixão” e “saudade” 
e para as atualíssimas “match” e “crush”. 
Uma história de amor correspondido 
entre um jovem e sua musa — a escrita.

 P O E S I A 

CAPA Estúdio Bogotá
PÁGINAS 232
FORMATO 14 x 21 cm
PESO 0,301 kg

LOMBADA 1,8 cm
TIRAGEM 6000 ex.
PREÇO R$ 34,90/ 23,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 28/08/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-8439-081-6

PALAVRAS-CHAVE 
poesia, palavras, AKA Poeta, significados, 
escrita
CÓDIGO BISAC  
POE000000 POESIA / Geral

O LIVRO DOS RESSIGNIFICADOS
AKA Poeta (João Doederlein)

Releituras poéticas em que experiências 
pessoais com substantivos, adjetivos e 
verbos pesam mais do que a objetividade 
dos dicionários

O LIVRO DOS RESSIGNIFICADOS   AKA Poeta (João Doederlein)

JOÃO DOEDERLEIN, que assina com o pseudônimo AKA Poeta, nasceu 
em Brasília, em 1996. Estuda publicidade na Universidade de Brasília 
e mora com a mãe na mesma cidade.
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Julho de 2009. Prestes a embarcar para a Itália, 
onde desfilaria como modelo por uma grife de 
luxo, Fernando Fernandes sofreu um acidente de 
carro. Como consequência, ele quebrou a coluna 
e perdeu os movimentos das pernas.
Agosto de 2010, pouco mais de um ano e um 
mês depois do acidente. Fernando sagrou-se 
campeão mundial de paracanoagem na Polônia.

Escrito com o jornalista Pablo 
Miyazawa, este livro é um relato 
emocionante que mostra como um 

jovem apaixonado por esportes não se 
deixou abater por uma tragédia e se 
transformou num exemplo nacional. 
Incluindo trechos impactantes do diário 

 AU TOA JU DA /  
 D E S E N VO LV IM E N TO  
 P E S S OA L 

CAPA Alceu Chiesorin Nunes
PÁGINAS 240 + 8 pp. cad. de fotos 
(estimadas)
FORMATO 14 x 21 cm
PESO 0,298 kg

LOMBADA 1,4 cm
TIRAGEM 6000 ex.
PREÇO R$ 34,90/ 23,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO  
28/07/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-8439-079-3

PALAVRAS-CHAVE 
atleta, paratleta, acidente, paraplegia, 
recuperação, superação, paracanoagem, 
esportes, tragédia, potencial
CÓDIGO BISAC  
BIO033000   BIOGRAFIA & 
AUTOBIOGRAFIA / Pessoas com 
deficiências; BIO016000   BIOGRAFIA & 
AUTOBIOGRAFIA / Esportes;

INQUEBRÁVEL
Fernando Fernandes

Diante de uma tragédia, existem pessoas 
que transformam um golpe brutal  
em sua existência numa oportunidade de 
se reinventar

INQUEBRÁVEL   Fernando Fernandes

FERNANDO FERNANDES é atleta e apresentador de televisão. Vive em São Paulo e não 
acredita no impossível. Suas redes sociais:
https://www.facebook.com/fernandofernandeslife/
https://www.instagram.com/fernandoflife

PABLO MIYAZAWA é jornalista e trabalha com entretenimento desde 1996. Atualmente 
à frente do site de games IGN Brasil, foi editor-chefe de revistas de cultura pop, 
como Rolling Stone, Herói EGM Brasil e Nintendo World, e publicou textos nos 
principais jornais e portais de internet do país. Lançou pela Editora Paralela o livro 
52 Mitos Pop. Vive em São Paulo.

que Fernando escreveu no hospital dias 
depois da batida de carro, Inquebrável 
é uma história de resiliência, fé e, 
sobretudo, confiança no próprio potencial.
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Morando na casa da família 
Blackwood com Constance, a irmã 
mais velha, e o tio Julian, Merricat 

só quer manter o delicado equilíbrio 
conquistado pelos três. Mas, desde que 
Constance foi acusada de assassinar o 
restante da família, ninguém deixa os 
Blackwood em paz. Quando o primo 
Charles chega à cidade, tentando fazer 
amizade com Constance e despedaçar 
tudo o que Merricat conquistou, ela 
entende que precisa fazer o possível para 
proteger o que sobrou de sua família — e 
isso pode levar a atitudes inesperadas.

Com um humor macabro, Sempre 
vivemos no castelo conta a história 
deliciosamente sombria de Constance e 
Merricat Blackwood, uma das maiores 
anti-heroínas da literatura americana.

 T E R R O R 

TRADUÇÃO Débora Landsberg
CAPA Elisa von Randow
PÁGINAS 200
FORMATO 14 x 21 cm

PESO 0,251 kg
LOMBADA 1,2 cm
TIRAGEM 5000 ex.
PREÇO R$ 39,90/ 27,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 20/07/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-5651-032-7

PALAVRAS-CHAVE 
terror, mistério, medo, suspense, 
assassinato, morte, isolamento, neurose, 
clássico do terror, Shirley Jackson
CÓDIGO BISAC  
FIC000000  FICÇÃO / Geral; FIC015000  
FICÇÃO / Horror; FIC030000  FICÇÃO / 
Thrillers / Suspense

SEMPRE VIVEMOS NO CASTELO
Shirley Jackson

“Uma escritora fantástica. Se você ainda 
não conhece Shirley Jackson, está perdendo 
uma obra maravilhosa.” — Neil Gaiman

SEMPRE VIVEMOS NO CASTELO   Shirley Jackson

SHIRLEY JACKSON nasceu em São Francisco, Califórnia, em 1916, e faleceu 
em 1965. Uma das principais autoras americanas do século XX, influenciou 
escritores como Stephen King, Donna Tartt, Neil Gaiman e Richard 
Matheson. Sua obra é leitura obrigatória em diversas escolas dos Estados 
Unidos, e seu trabalho é aclamado pelo público e pela crítica.



7

O primeiro grito veio de um 
trabalhador da ferrovia isolado 
pela neve, enquanto as presas do 

monstro dilaceravam sua garganta. No 
mês seguinte, um grito de êxtase e agonia 
vem de uma mulher atacada no próprio 
quarto.

Agora, a cada vez que a lua cheia brilha 
sobre a cidade de Tarker’s Mill, surgem 
novas cenas de terror inimaginável. Quem 
será o próximo?

Quando a lua cresce no céu, um terror 
paralisante toma os moradores da cidade. 
Uivos quase humanos ecoam no vento. E 
por todo lado as pegadas de um monstro 
cuja fome nunca é saciada.

Um clássico de Stephen King, com as 
ilustrações originais de Bernie Wrightson.

 T E R R O R 

TRADUÇÃO Regiane Winarski
ILUSTRAÇÃO Bernie Wrightson
CAPA Alceu Chiesorin Nunes
PÁGINAS 152
FORMATO 16,2 x 23,8 cm

PESO 0,397 kg
LOMBADA 1,6 cm
TIRAGEM 10 000 ex.
PREÇO R$ 44,90/ 29,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 20/07/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-5651-040-2

PALAVRAS-CHAVE 
Stephen King, terror, lobisomem, Maine, lua 
cheia, terror, morte, sangue, lendas
CÓDIGO BISAC  
FIC005050    FICTION / Erotica / Science 
Fiction, Fantasy & Horror

A HORA DO LOBISOMEM
Stephen King

Uma criatura chegou a Tarker’s Mills.  
A hora dela é agora, o lugar dela é aqui

A HORA DO LOBISOMEM   Stephen King

STEPHEN KING é autor de mais de cinquenta 
livros best-sellers no mundo inteiro. 
Em 2003, King recebeu a medalha 
de Eminente Contribuição às Letras 
Americanas da National Book Foundation 
e, em 2007, foi nomeado Grão-Mestre 
dos Escritores de Mistério dos Estados 
Unidos. Ele mora em Bangor, no Maine, 
com a esposa, a escritora Tabitha King.

Revival
Mr. Mercedes
Escuridão total sem estrelas 
Doutor Sono

 OUTROS LIVROS 
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Barcelona, 1957. É natal e os clientes 
são escassos na livraria Sempere & 
Filhos; as contas vêm se acumulando. 

É quando um homem com mão de 
porcelana visita a loja e compra o item 
mais caro: um exemplar raríssimo de 
O conde de Monte Cristo, onde deixa a 
dedicatória “Para Fermín Romero de 
Torres, que retornou de entre os mortos e 
tem a chave do futuro”.

Este é o ponto de partida para que 
conheçamos mais da história de Fermín, 
incluindo seus anos no Castelo Montjuic, 
a prisão do governo Franco, na época 
gerenciada pelo nefasto Mauricio Valls. 
Com medo de que um segredo enterrado 
há vinte anos finalmente viesse à tona, 
ele narra a Daniel suas tentativas de fuga 
da prisão, junto a um companheiro de 
cárcere.

O prisioneiro do céu é uma história 
sobre prisão, tortura, inveja, traição 

 T H R I L L E R 

TRADUÇÃO Eliana Aguiar
CAPA Claudia Espínola de Carvalho
PÁGINAS 272
FORMATO 16 x 23 cm
PESO 0,420 kg

LOMBADA 1,6 cm
TIRAGEM 6000 ex.
PREÇO R$ 42,90/ 29,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 17/07/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-5651-039-6

PALAVRAS-CHAVE 
Zafón, livros, escritor, prisão, loucura, 
Barcelona, mistério, fantasia
CÓDIGO BISAC  
FIC005050 FICTION / Erotica / Science 
Fiction, Fantasy & Horror

O PRISIONEIRO DO CÉU
Carlos Ruiz Zafón

O terceiro livro da série  
O cemitério dos livros esquecidos

O PRISIONEIRO DO CÉU   Carlos Ruiz Zafón

CARLOS RUIZ ZAFÓN nasceu em 25 de 
setembro de 1964, em Barcelona, 
cenário de seus romances A sombra do 
vento e O jogo do anjo, mas vive desde 
1993 em Los Angeles, onde trabalha 
como roteirista.

A sombra do vento
O jogo do anjo

 OUTROS LIVROS 

e assassinato, em que as tramas de A 
sombra do vento e O jogo do anjo convergem 
para a resolução do enigma escondido 
no coração do Cemitério dos livros 
esquecidos.
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A inda criança, Rose fez uma 
descoberta inacreditável: uma 
gigantesca mão de metal, escondida 

nas profundezas da Terra. Já adulta, ela 
dedicou sua brilhante carreira científica 
a resolver os mistérios que envolviam 
o artefato. Por que um robô gigante de 
origem desconhecida estava enterrado em 
pedaços ao redor do mundo?

Anos de investigação renderam 
respostas intrigantes e perguntas ainda 
mais complexas. Mas a verdade está 
mais perto do que nunca, agora que 
um segundo robô, mais titânico que o 
primeiro, se materializou na Terra. E, 
quando outras máquinas colossais pousam 
no planeta, a humanidade vive seu pior 
pesadelo.

Rose e seu time do Corpo de Defesa 
da Terra tentam impedir a invasão. É 
possível virar o jogo, se conseguirem 
desvendar os últimos segredos de uma 

 F I C Ç ÃO C I E N T Í F I C A 

TRADUÇÃO Mateus Erthal
PÁGINAS 392
FORMATO 16 x 23 cm
PESO 0,597 kg
LOMBADA 2,3 cm

TIRAGEM 4000 ex.
PREÇO R$ 44,90/ 29,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 03/08/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-5651-041-9

PALAVRAS-CHAVE 
robôs, alienígenas, invasão, Terra, guerra, 
ficção científica, morte, batalha, dominação
CÓDIGO BISAC  
FIC005050 FICTION / Erotica / Science 
Fiction, Fantasy & Horror

DEUSES RENASCIDOS
Sylvain Neuvel

A emocionante sequência para 
Gigantes renascidos

DEUSES RENASCIDOS   Sylvain Neuvel

SYLVAIN NEUVEL saiu da escola aos quinze anos. Desde então, foi jornalista, trabalhou 
em descontaminação do solo, vendeu sorvete na Califórnia e correu o Canadá 
vendendo móveis. É Ph.D em linguística pela Universidade de Chicago. Foi professor 
de linguística na Índia e engenheiro de software em Montreal. Também é tradutor 
juramentado, mas o que queria mesmo era ser astronauta. Gosta de consertar 
eletrodomésticos, mexer com robótica e é meio obcecado com o Halloween. Também 
é completamente apaixonado por brinquedos. Como a namorada quer convencê-lo de 
que tem brinquedos demais, escreve sobre alienígenas e robôs gigantes como desculpa 
esfarrapada para construir bonecos militares (para o filho, é claro).

avançada tecnologia alienígena. A arma 
mais poderosa da humanidade é seu 
conhecimento — e esta é uma batalha de 
vida ou morte pelo controle da Terra... e 
talvez até das estrelas.

www.neuvel.net
Facebook.com/neuvel
@neuvel



Um desfecho emocionante para as histórias que  
Zafón encadeou ao longo dos dois livros anteriores

Último volume da série  
O cemitério dos livros 

esquecidos, que teve início  
com A sombra do vento



O romance, magistralmente levado ao cinema  
por Stanley Kubrick, continua apaixonando  
(e aterrorizando) novas gerações de leitores

Em agosto, O iluminado  
ganha uma nova edição!
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twitter.com/editoraparalela
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instagram.com/sumadeletras_br/

twitter.com/Fontanar_BR

A Bússola de Ouro chega 
às livrarias em agosto em 
uma nova edição

O primeiro livro da trilogia 
Fronteiras do Universo,  

que já vendeu mais de dezessete 
milhões de exemplares  

no mundo todo.


