
1

agosto 2017

QUERIDO DANE-SE

O LABIRINTO DOS ESPÍRITOS 
Último volume da série O Cemitério dos Livros Esquecidos,  
que teve início com A sombra do vento

CORRER E SER FELIZ
Aprenda a canalizar a energia da corrida e a usá-la para fazer 
mudanças positivas em sua vida

Kéfera 
Buchmann 
está de volta  
e estreia  
na ficção
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Sara tem muitos sonhos, mas também 
vários problemas para enfrentar. 
Para começar, seu namorado acabou 

de uma hora para outra com ela e por 
WhatsApp. Pouco depois, ela descobriu 
que o desgraçado está namorando uma 
socialite linda e admirada. Parou por aqui? 
Não: Sara, que é estilista de formação, 
mas trabalha como costureira, atualmente 
está de plantão na casa dessa socialite, 
arrumando as roupas dela.

Enquanto lida com o ressurgimento 
do ex e tenta voltar a achar graça na 
solteirice, Sara sofre com seu maior  
medo: fazer trinta anos sem achar a sua 
cara-metade. Entre lágrimas e muita 
risada, no entanto, Sara começa a repensar 
sua vida. E a perceber que está diante 
de uma pessoa cujos anseios e gostos 
conhece pouco: ela mesma.

Querido dane-se é a primeira ficção de 

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

CAPA Caco Neves
PÁGINAS 200 (estimadas)
FORMATO 16 x 23 cm
PESO 0,313 kg

LOMBADA 1,2 cm
TIRAGEM 40 000 ex.
PREÇO R$ 34,90/ 23,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 31/08/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-8439-080-9

PALAVRAS-CHAVE 
romance, moda, ex-namorado, roupas, 
solteira, autoestima, empoderamento, 
felicidade
CÓDIGO BISAC  
FIC027000 FICÇÃO / Romance / 
Geral; FIC027020 FICÇÃO / Romance / 
Contemporâneo

QUERIDO DANE-SE
Kéfera Buchmann

Kéfera Buchmann está de volta com 
o surpreendente Querido dane-se, 
sua estreia na ficção

QUERIDO DANE-SE   Kéfera Buchmann

KÉFERA BUCHMANN nasceu em Curitiba, em 
1993. É a principal youtuber mulher do 
Brasil. Juntos, seus dois primeiros livros, 
Muito mais que 5inco minutos e Tá gravando. 
E agora?, publicados pela Editora Paralela, 
já venderam mais de 660 mil exemplares.

Kéfera Buchmann, que, sem abandonar 
o bom humor de sempre, fala sobre 
autoestima, empoderamento e a 
importância de compreender os próprios 
desejos para se tornar alguém feliz.

Muito mais que 5inco minutos
Tá gravando, e agora?

 OUTROS LIVROS 
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Estar solteira pode ser muito divertido 
e libertador, mas muitas mulheres 
deparam com diversos tipos de 

insegurança quando estão sozinhas. 
Neste seu primeiro livro, a atriz e digital 
influencer Julia Faria defende que o foco 
principal delas nesse momento precisa 
ser conhecer melhor a si próprias, e não 
outras pessoas. Só assim conseguirão 
encontrar suas caras-metades (se assim 
desejarem).

Os delicados textos aqui reunidos 
ajudam a refletir sobre o que esperar de 
um relacionamento e a lidar com o fim 
inevitável de alguns deles. Sempre com 
bom humor, a autora faz uma necessária 
investigação do mundo do flerte e seus 
códigos.

 AU TOA JU DA /  
 R E L AC I O N A M E N TO S 

CAPA Rodrigo Colen
PÁGINAS 280 (estimadas)
FORMATO 16 x 23 cm
PESO 0,432 kg

LOMBADA 1,6 cm
TIRAGEM 7000 ex.
PREÇO R$ 34,90/ 23,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 23/08/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-8439-084-7

PALAVRAS-CHAVE 
solteira, insegurança, mulher, 
autoconhecimento, relacionamento, 
autoestima
CÓDIGO BISAC  
SEL000000 AUTOAJUDA / 
Geral; SEL023000 AUTOAJUDA / 
Desenvolvimento Pessoal / Autoestima

PARA AS SOLTEIRAS, 
COM AMOR
Julia Faria

Quem mergulha dentro de si emergirá 
mais completo, pronto para viver uma linda 
história de amor com outra pessoa ou no 
aconchego da própria companhia

PARA AS SOLTEIRAS, COM AMOR   Julia Faria

JULIA FARIA nasceu na cidade do Rio de 
Janeiro. É atriz e se comunica direta 
e diariamente com seus milhares de 
seguidores por suas redes sociais. Este é 
seu primeiro livro. Atualmente mora em 
São Paulo.

Mais do que um livro para quem está 
(ou esteve) solteira, a estreia de Julia Faria 
é uma defesa da autoestima feminina. 
Sem ela, mostra a autora, não existe final 
feliz.

www.juliafaria.com.br
Instagram: instagram.com/juliafaria
Snapchat: julia-faria
Twitter: twitter.com/juliafaria
Facebook: facebook.com/juliapsfaria
YouTube: youtube.com/juliapsfaria
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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 216 (estimadas)
FORMATO 14 x 21 cm
PESO 0,301 kg

LOMBADA 1,8 cm
TIRAGEM 6000 ex.
PREÇO R$ 34,90/ <comp.> (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.

instagram.com/akapoeta
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O astronauta inglês Tim Peake passou 
mais de seis meses a bordo da 
Estação Espacial Internacional, 

completando dezesseis voltas na 
Terra por dia e se maravilhando com 
as paisagens que via pela janela. Os 
picos nevados do Himalaia e as dunas 
escaldantes do Saara, a noite iluminada 
de Dubai e o pôr do sol no oceano 
Pacífico, as milhares de crateras da Lua e 
os cinquenta tons de azul das Bahamas, 
a beleza tortuosa do Alasca e uma 
magnífica aurora austral, as pirâmides 
do Egito e o canal do Panamá, o rio 
Amazonas serpenteando pela floresta e 
até o contorno de Ipanema e Copacabana 
com a ponte Rio-Niterói cruzando a baía 
de Guanabara — ele registrou tudo, em 

 A R T E S /  F OTO G R A F I A 

TRADUÇÃO Alexandre Boide 
CAPA Atol Estúdio
PÁGINAS 240 (estimadas)
FORMATO 20,8 x 22,8 cm
PESO 0,832 kg

LOMBADA 1,7 cm
TIRAGEM 7000 ex.
PREÇO R$ 89,90
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 24/08/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-8439-086-1

PALAVRAS-CHAVE 
fotografia, Estação Espacial, Astrologia, 
planeta Terra, espaço, beleza
CÓDIGO BISAC  
PHO000000 FOTOGRAFIA / 
Geral; PHO026000 FOTOGRAFIA / 
Astrofotografia; 

EM ÓRBITA
Tim Peake

“É impossível olhar para a Terra a partir 
do espaço e não ficar aturdido com a 
beleza frágil do nosso planeta.”

EM ÓRBITA   Tim Peake

TIM PEAKE é astronauta britânico da Agência Espacial Europeia (ESA) 
e o segundo do seu país a ir ao espaço. Ele concluiu, após 186 dias 
no espaço, as expedições 46 e 47, na Estação Espacial Internacional, 
retornando para a Terra em junho de 2016.

fotos de tirar o fôlego. Reunidas neste 
livro, elas nos oferecem uma chance de 
redescobrir a beleza do planeta em que 
vivemos e conhecer um mundo que 
nunca vimos antes.
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Madrid, anos 1950. Alicia Gris é 
uma alma nascida das sombras da 
guerra, que lhe tirou os pais e lhe 

deu em troca uma vida de dor crônica. 
Investigadora talentosa, é a ela que a 
polícia recorre quando o ilustre ministro 
Mauricio Valls desaparece; um mistério 
que os meios oficiais falharam em 
solucionar. 

Em Barcelona, Daniel Sempere não 
consegue escapar dos enigmas envolvendo 
a morte de sua mãe, Isabella. O desejo 
de vingança torna-se uma sombra que 
o espreita dia e noite, enquanto ele 
mergulha em investigações inúteis 
sobre seu maior suspeito — o agora 
desaparecido ministro Valls.

Os fios dessa trama aos poucos 
unem os destinos de Daniel e Alicia, 
conduzindo-os de volta ao passado, às 
celas frias da prisão de Montjuic, onde 
um escritor atormentado escreveu sobre 

 R OM A N C E / T H R I L L E R /  
 MI ST É R I O 

TRADUÇÃO Ari Roitman e Paulina Wacht 
CAPA Claudia Espínola de Carvalho
PÁGINAS 784 (estimadas)
FORMATO 16 x 23 cm

PESO 1,030 kg
LOMBADA 3,8 cm
TIRAGEM 30 000 ex.
PREÇO R$ 69,90/ 39,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 22/08/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-5651-043-3

PALAVRAS-CHAVE 
A sombra do vento, Zafón, Barcelona, 
Madrid, Cemitério dos Livros Esquecidos, 
livros, guerra, Franco, mistério, thriller, 
morte, escritor, Sempere, drama
CÓDIGO BISAC  
FIC031000    FICÇÃO /  
Thrillers / Geral

O LABIRINTO DOS ESPÍRITOS
Carlos Ruiz Zafón

“O talento narrativo de Carlos Ruiz Zafón 
é arrasador.” — El mundo

O LABIRINTO DOS ESPÍRITOS   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. 
Lançado originalmente em 2001, A sombra 
do vento vendeu mais de dez milhões de 
exemplares em todo o mundo.

sua vida e seus fantasmas; aos últimos 
dias de vida de Isabella, com seus 
arrependimentos e confissões; e a intrigas 
ainda mais perigosas, envolvendo figuras 
capazes de tudo para manter antigos 
esqueletos enterrados.

A sombra do vento
O jogo do anjo 
O prisioneiro do céu

 OUTROS LIVROS 
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“O lugar perfeito para recomeçar”, 
é o que pensa Jack Torrance ao 
ser contratado como zelador para 

o inverno. Hora de deixar para trás 
o alcoolismo, os acessos de fúria, os 
repetidos fracassos. Isolado pela neve com 
a esposa e o filho, tudo o que Jack deseja é 
um pouco de paz para se dedicar à escrita. 

Mas, conforme o inverno se aprofunda, 
o local paradisíaco começa a parecer 
cada vez mais remoto... e mais sinistro. 
Forças malignas habitam o Overlook, e 
tentam se apoderar de Danny Torrance, 
um garotinho com grandes poderes 
sobrenaturais. 

Possuir o menino, no entanto, se 
mostra mais difícil do que esperado. 
Então os espíritos resolvem se aproveitar 
das fraquezas do pai...

Um dos livros mais assustadores 

 T E R R O R 

TRADUÇÃO Betty Ramos de Albuquerque
CAPA Alceu Chiesorin Nunes
PÁGINAS 520 (estimadas)
FORMATO 16,2 x 23,8 cm
PESO 0,956 kg

LOMBADA 3,5 cm
TIRAGEM 10 000 ex.
PREÇO R$ 64,90/ 39,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 22/08/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-5651-046-4

PALAVRAS-CHAVE 
Stephen King, Biblioteca Stephen King, 
terror, clássico, suspense, sobrenatural, 
fantasmas, assassinato
CÓDIGO BISAC  
FIC015000 FICÇÃO / Horror; FIC031070 
FICÇÃO / Thrillers / Sobrenatural; 
FIC030000 FICÇÃO / Thrillers / Suspense

O ILUMINADO
Stephen King

Bem-vindo ao Hotel Overlook

O ILUMINADO   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 

 OUTROS LIVROS 

de todos os tempos, O iluminado é um 
clássico de Stephen King. 

Edição especial com tradução revisada 
e prólogo e epílogo inéditos. 
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FRONTEIRAS DO UNIVERSO – VOLUME I

Lyra Belacqua e seu daemon, 
Pantalaimon, vivem felizes e soltos 
entre os catedráticos da Faculdade 

Jordan, em Oxford. Até que rumores 
invadem a cidade — são boatos sobre os 
Papões, sequestradores de crianças que 
estão espalhando o medo pelo país.

Quando seu melhor amigo, Roger, 
desaparece, Lyra entra em uma perigosa 
jornada para reencontrá-lo. O que ela 
não desconfia é que muitas outras forças 
influenciam seu destino e que sua 
aventura a levará às terras congeladas 
do Norte, onde feiticeiras e ursos de 
armadura se preparam para uma guerra.

Embora tenha a ajuda do aletiômetro 
— um poderoso instrumento que 
responde a qualquer pergunta —, nada a 
prepara para os mistérios e a crueldade 

 L I T E R AT U R A JU V E N I L /  
 FA N TA S I A 

TRADUÇÃO Eliana Sabino
PÁGINAS 344 (estimadas)
FORMATO 16 x 23 cm
PESO 0,526 kg
LOMBADA 2,0 cm

TIRAGEM 10 000 ex.
PREÇO R$ 44,90/ 29,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO  
17/08/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-5651-042-6

PALAVRAS-CHAVE 
Philip Pullman, Fronteiras do Universo, 
universos paralelos, magia, feiticeiras, 
anjos, espiões, assassinos, aventura, 
amizade, fantasia
CÓDIGO BISAC  
FIC000000 FICÇÃO / Geral; FIC009000 
FICÇÃO / Fantasia / Geral; FIC027030 
FICÇÃO / Romance / Fantasia; JUV037000   
FICÇÃO JUVENIL / Fantasia & Magia

A BÚSSOLA DE OURO
Philip Pullman

“Este talvez seja o melhor livro de fantasia 
das últimas décadas.” – The Washington Post

A BÚSSOLA DE OURO   Philip Pullman

PHILIP PULLMAN é um dos escritores mais aclamados da atualidade. Sua obra mais 
conhecida é a trilogia Fronteiras do Universo (composta por A bússola de ouro, A faca 
sutil e A luneta âmbar), que foi selecionada como uma das 100 melhores obras de todos 
os tempos pela revista Newsweek. Ele também ganhou vários prêmios importantes, 
incluindo o Carnegie Medal por A bússola de ouro; o Whitbread Prize por A luneta âmbar; 
e o Memorial Astrid Lindgren Prize, pelo conjunto da obra. Em 2004, Pullman foi 
nomeado Comandante da Ordem do Império Britânico. 
Mora em Oxford, Inglaterra. Para saber mais, visite philip-pullman.com e 
hisdarkmaterials.com. Ou siga-o no Twitter, em @PhilipPullman.

que encontra durante a viagem. E, mesmo 
que ainda não saiba, Lyra tem uma 
profecia a cumprir, e as consequências 
afetarão muitos mundos além do dela. 

philip-pullman.com 
hisdarkmaterials.com 
Twitter: @PhilipPullman
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FRONTEIRAS DO UNIVERSO – VOLUME II

Perdida em um mundo novo, Lyra 
Belacqua encontra Will Parry — 
um fugitivo que logo se torna um 

aliado mais que necessário. Pois este 
novo mundo é povoado por Espectros 
sugadores de alma, e no céu as feiticeiras 
disputam espaço com anjos. 

Will procura pelo pai, um explorador 
desaparecido há anos, e Lyra busca a 
origem do Pó. No entanto, o que os 
dois encontram é um segredo mortal 
e uma arma de poder absoluto, capaz 
de decidir o resultado na guerra que se 
forma ao redor deles. O que nenhum 
dos dois suspeita é o quanto suas vidas, 
seus objetivos e seus destinos estão 
conectados... até que precisam se separar.

A faca sutil é a viciante sequência de 
A bússola de ouro, um clássico da fantasia 
considerado pela Entertainment Weekly 
“o melhor livro de todos os tempos”. 
A fantástica aventura de Lyra continua, 
levando o leitor a novos mundos, rumo a 
uma descoberta devastadora. 

 L I T E R AT U R A JU V E N I L /  
 FA N TA S I A 

TRADUÇÃO Eliana Sabino
PÁGINAS 288 (estimadas)
FORMATO 16 x 23 cm
PESO 0,443 kg
LOMBADA 1,7 cm

TIRAGEM 8000 ex.
PREÇO R$ 39,90/ 27,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO  
21/08/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-5651-044-0

PALAVRAS-CHAVE 
Philip Pullman, Fronteiras do Universo,  
A bússola de ouro, universos paralelos, 
magia, feiticeiras, anjos, espiões, 
assassinos, aventura, amizade, fantasia
CÓDIGO BISAC  
FIC000000 FICÇÃO / Geral; FIC009000 
FICÇÃO / Fantasia / Geral; FIC027030 
FICÇÃO / Romance / Fantasia; JUV037000   
FICÇÃO JUVENIL / Fantasia & Magia

A FACA SUTIL
Philip Pullman

“Tão envolvente e viciante quanto  
A bússola de ouro.” — The Washington Post

A FACA SUTIL   Philip Pullman
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FRONTEIRAS DO UNIVERSO – VOLUME III

Em todos os universos, forças se 
reúnem para tomar um lado na 
audaciosa rebelião de lorde Asriel 

contra a Autoridade. Cada soldado 
tem um papel a desempenhar — e 
um sacrifício a fazer. Feiticeiras, anjos, 
espiões, assassinos e mentirosos: ninguém 
sairá ileso. 

Lyra e Will têm a tarefa mais perigosa 
de todas. Com a ajuda de Iorek Byrnison, 
o urso de armadura, e de dois minúsculos 
espiões galivespianos, eles devem alcançar 
um mundo de sombras, onde nenhuma 
alma viva jamais pisou e de onde não há 
saída. 

Enquanto a guerra é travada e o Pó 
desaparece nos céus, o destino dos vivos 
— e dos mortos — recai sobre os ombros 
dos dois. Will e Lyra precisam fazer uma 
escolha simples, e a mais difícil de todas, 
com consequências brutais.

A LUNETA ÂMBAR
Philip Pullman

“Guerra, política, magia, ciência, vidas 
separadas e destinos cósmicos: há  
de tudo neste livro. É fascinante.”  
— The New York Times

 L I T E R AT U R A JU V E N I L /  
 FA N TA S I A 

TRADUÇÃO Ana Deiró
PÁGINAS 504 (estimadas)
FORMATO 16 x 23 cm
PESO 0,762 kg
LOMBADA 2,9 cm

TIRAGEM 6000 ex.
PREÇO R$ 49,90/ 34,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO  
21/08/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-5651-045-7

PALAVRAS-CHAVE 
Philip Pullman, Fronteiras do Universo, 
A bússola de ouro, A faca sutil, universos 
paralelos, magia, feiticeiras, anjos, espiões, 
assassinos, aventura, amizade, fantasia
CÓDIGO BISAC  
FIC000000 FICÇÃO / Geral; FIC009000 
FICÇÃO / Fantasia / Geral; FIC027030 
FICÇÃO / Romance / Fantasia; JUV037000   
FICÇÃO JUVENIL / Fantasia & Magia

A LUNETA ÂMBAR   Philip Pullman

A luneta âmbar é o último livro da 
trilogia Fronteiras do Universo, que teve 
início com A bússola de ouro e A faca sutil. 
Uma conclusão emocionante, que leva o 
leitor a novos e fantásticos universos. 
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Todos sabemos o quanto uma longa 
caminhada ou uma corrida rápida 
podem trazer alegria para nossas 

mentes, além de nos proporcionar 
inspiração. Alguns chamam isso de 
“euforia de corredor”, outros descrevem 
como endorfina. Mas imagine se 
pudéssemos canalizar essa energia e usá-la 
para fazer mudanças positivas em nossas 
vidas?

William Pullen é um psicoterapeuta 
que ajuda as pessoas a lidarem com 
ansiedade, falta de motivação e vícios 
usando um método revolucionário, a 
Terapia de Corrida Dinâmica. Ele acredita 
que precisamos de uma nova e radical 
abordagem do mindfulness: começando em 
nosso próprio corpo. 

Se está procurando estratégias para 
lidar com ansiedade, mudanças ou tomada 

 N ÃO F I C Ç ÃO / SAÚ D E 

TRADUÇÃO Guilherme Miranda 
CAPA Eduardo Foresti
PÁGINAS 104 (estimadas)
FORMATO 16 x 23 cm
PESO 0,278 kg

LOMBADA 1,1 cm
TIRAGEM 4000 ex.
PREÇO R$ 34,90/ 23,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 06/09/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-8439-087-8

PALAVRAS-CHAVE 
corrida, terapia em movimento,  
mindfulness, ansiedade, depressão
CÓDIGO BISAC  
HEA007000 SAÚDE & FITNESS / 
Exercício; HEA002000 SAÚDE &  
FITNESS / Aerobica; HEA000000  
SAÚDE & FITNESS / Geral

CORRER E SER FELIZ
Terapia em movimento por uma vida melhor

William Pullen

“Se o seu dia foi horrivelmente estressante 
ou desesperadamente triste, este pode ser o 
remédio de que está precisando.” — Vogue

CORRER E SER FELIZ   William Pullen

WILLIAM PULLEN é psicoterapeuta e o fundador da Terapia de Corrida Dinâmica. 
Ele pratica Terapia Integrativa com especialização nos tratamentos de depressão, 
ansiedade, problemas de autoestima e confiança e abuso de substâncias. Foi 
destaque em publicações como Vogue, The Independent e GQ.

de decisões, ou simplesmente quer focar 
sua mente, Correr e ser feliz oferece uma 
série de rotinas mentais simples que 
desencadeiam os poderes meditativo e 
restaurativo do exercício.
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A história de um herói 
— isolado no mundo de 
Minecraft — que precisa 
desvendar os segredos de 
uma misteriosa ilha para 
conseguir sobreviver.

Em setembro, o primeiro  
livro oficial de Minecraft! 


