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setembro 2017

MINECRAFT: A ILHA

VIVA A VAGINA
Diga adeus aos mitos e equívocos que rodeiam a anatomia 
feminina

MINHAS PLANTAS
Um guia prático que desmitifica a ideia de que precisamos 
de um “dedo verde” para termos um belo jardim

A história de  
um herói – 
isolado no mundo 
de Minecraft 
– que precisa 
desvendar os 
segredos de uma 
misteriosa ilha 
para conseguir 
sobreviver
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O PRIMEIRO LIVRO OFICIAL 
DE MINECRAFT

Onde estou? Quem sou eu?  
Por que tudo é quadrado?

A s perguntas que surgem quando 
o herói deste livro se descobre às 
margens de uma ilha deserta são 

importantes, mas não há tempo para 
pensar nelas. Está escurecendo, e há um 
novo mundo a ser explorado!

A prioridade é encontrar comida. 
Depois, é não virar comida. 

Porque há outros seres na ilha… 
zumbis que aparecem ao cair da noite. 
Aranhas gigantescas. Esqueletos com arco 
e flechas. E, para se defender, é preciso 
construir proteções, armas, fortalezas.

Na ilha, nem sempre as regras 
fazem sentido, mas, com uma boa dose 
de coragem e criatividade, tudo pode 
melhorar. Afinal, existem florestas a 
serem exploradas, mundos subterrâneos  

 L I T E R AT U R A  
 I N FA N TOJU V E N I L 

TRADUÇÃO Mateus Duque Erthal
PÁGINAS 312 (estimadas)
FORMATO 14 x 21 cm
PESO 0,383 kg

LOMBADA 1,8 cm
TIRAGEM 10 000 ex.
PREÇO R$ 34,90/ 23,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 
29/09/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-5651-049-5

PALAVRAS-CHAVE 
Minecraft, videogame, aventura, herói, 
zumbis, fantasia
CÓDIGO BISAC  
FIC009100 FICÇÃO / Fantasia / Ação & 
Aventura; JUV037000 FICÇÃO JUVENIL /  
Fantasia & Magia; JUV032040 FICÇÃO 
JUVENIL / Esportes & Recreação / Games

MINECRAFT: A ILHA
Max Brooks

Ao despertar de repente em um mundo novo 
— e quadrado —, o herói deste livro precisa 
juntar toda sua coragem e esperteza para 
lidar com a nova situação.

MINECRAFT: A ILHA   Max Brooks

MAX BROOKS é escritor, palestrante e membro do Modern War Institute de West Point, 
nos Estados Unidos. Entre seus livros de maior sucesso estão o Guia de sobrevivência aos 
zumbis e Guerra Mundial Z, adaptado para o cinema em 2013, em filme estrelado por 
Brad Pitt. É também autor de diversas graphic novels, incluindo O desfile da extinção, G.I. 
Joe: Corações e mentes e Os Hellfighters do Harlem, best-seller #1 do New York Times.

a serem escavados e hordas de monstros a 
serem derrotadas.

Autor do best-seller Guerra Mundial Z, 
Max Brooks narra a história de um herói 
perdido no mundo de Minecraft, forçado 
a desvendar todos os segredos de uma 
misteriosa ilha para conseguir sobreviver.
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Allianz Parque, São Paulo, 2015. Doze 
mil pessoas aplaudem de pé quando 
o time da paiN Gaming sobe ao 

palco. De costas para o público, com o 
braço esquerdo levantado, Gabriel “Kami” 
Bohm e seus companheiros de time 
entram no ringue virtual. Frente a frente, 
as duas equipes se cumprimentam. 

Aplaudido o tempo todo, Kami é uma 
das figuras mais carismáticas da paiN. 
Um dos maiores jogadores nacionais 
de League of Legends, ele sai do palco 
naquele dia como bicampeão brasileiro 
de um jogo que, para muitos, já ganhou o 
status de esporte faz tempo. Com jogadas 
impressionantes, a paiN vence três da 
série de cinco partidas.

Foi a primeira vez que o rapaz 
franzino, de dezenove anos, pisou em um 
estádio de futebol. Como muitos antes 
dele que se consagraram naquele palco 
erguido sobre o gramado, Kami sai dali 
como uma estrela em ascensão.

 M E MÓ R I A S /  
 L I T E R AT U R A JU V E N I L 

CAPA Tamires Cordeiro
PÁGINAS 152 (estimadas)
FORMATO 14 x 21 cm
PESO 0,216 kg

LOMBADA 1,3 cm
TIRAGEM 6000 ex.
PREÇO R$ 34,90/ 23,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO  
05/10/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-5651-048-8

PALAVRAS-CHAVE 
League of Legends, videogame, e-esportes, 
competição, gamer, gamer profissional, 
equipe, campeonato
CÓDIGO BISAC  
JNF012010 NÃO FICÇÃO JUVENIL /  
Computadores / Entretenimento & 
Games; BIO026000 BIOGRAFIA 
& AUTOBIOGRAFIA / Memórias 
pessoais; BIO016000 BIOGRAFIA & 
AUTOBIOGRAFIA / Esportes

LENDÁRIO
Os bastidores e a rotina de um jogador profissional de games

Gabriel Bohm

A vida e a carreira de um dos mais aclamados 
jogadores de League of Legends do Brasil.

LENDÁRIO   Gabriel Bohm

GABRIEL “KAMI” BOHM nasceu em Pelotas, em 1996. Aos quinze anos, foi contratado pela 
paiN Gaming para jogar League of Legends na posição do meio. Vencedor do Campeonato 
Brasileiro de League of Legends em 2013 e 2015, Kami foi também o mid laner eleito para 
representar o Brasil nas duas últimas edições do International Wildcard All-Stars.

Atualmente, ele mora em São Paulo, na gaming house da paiN, e quando não está 
competindo ou treinando gosta de ver animes e musicais.

Conheça mais da vida e da carreira 
de um dos mais aclamados jogadores de 
League of Legends do Brasil. Em Lendário, 
Kami conta um pouco de sua história, da 
rotina de gamer profissional e dos planos 
para o futuro, dentro e fora de League of 
Legends.
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Kelsea Glynn é a rainha de Tearling.
Apesar de ter apenas dezenove 

anos e nenhuma experiência 
no trono, Kelsea ficou rapidamente 
conhecida como uma monarca justa e 
corajosa. No entanto, o poder é uma faca 
de dois gumes.

Ao interromper o comércio de 
escravos com o reino vizinho e tentar 
conseguir justiça para seu povo, ela 
enfurece a Rainha Vermelha, uma 
feiticeira poderosa com um exército 
imbatível.

Agora, à beira de ver o Tearling 
invadido pelas tropas inimigas, Kelsea 
precisa recorrer ao passado, aos tempos 
de antes da Travessia, para encontrar 
respostas que podem dar ao seu povo uma 
chance de sobrevivência. 

Mas seu tempo está acabando...
Nesta continuação de A rainha de 

Tearling, a incrível heroína construída por 
Erika Johansen volta para outra aventura 
cheia de magia e reviravoltas. 

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

TRADUÇÃO Regiane Winarski
CAPA Thiago de Barros
PÁGINAS 400 (estimadas)
FORMATO 16 x 23 cm
PESO 0,545 kg

LOMBADA 2,0 cm
TIRAGEM 5000 ex.
PREÇO R$ 49,90/ 34,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO  
28/09/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-5651-047-1

PALAVRAS-CHAVE 
fantasia, magia, mistério, política, 
protagonista feminina, distopia, guerra, 
poder, aventura
CÓDIGO BISAC  
FIC009000 FICÇÃO / Fantasia / Geral; 
FIC009100 FICÇÃO / Fantasia / Ação & 
Aventura; FIC009020 FICÇÃO / Fantasia /  
Épica; FIC028070 FICÇÃO / Ficção 
científica / Apocalíptica & Pós-Apocalíptica; 
YAF019030 FICÇÃO JOVEM ADULTA / 
Fantasia / Épico

A INVASÃO DE TEARLING
Erika Johansen

Política, magia e mistério se misturam na 
história de uma das personagens femininas 
mais fortes e complexas dos últimos anos.

A INVASÃO DE TEARLING   Erika Johansen

ERIKA JOHANSEN cresceu e mora na San Francisco Bay Area. Estudou na Swarthmore 
College, completou seu mestrado na Iowa Writer’s Workshop e mais tarde se tornou 
advogada, mas nunca parou de escrever. Este é o segundo livro da trilogia A rainha  
de Tearling.

A rainha de Tearling

 OUTRO LIVRO 
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Você pensou que conhecia suas próprias 
genitais? Pense de novo!

Embora os órgãos genitais femininos 
não sejam exatamente uma nova 
descoberta, muitas mulheres não 

conhecem seus próprios corpos. Você 
realmente sabe por que menstruar dói? 
O que é hímen? Por que você se esforça 
para ter um orgasmo? Quanto tempo você 
pode esperar para ter filhos? Aprenda 
a verdade sobre orgasmos femininos, a 
dança dos hormônios menstruais e o que 
exatamente é a vulva. Viva a vagina explica 
tudo o que você sempre quis saber sobre a 
vagina, mas não ousou perguntar.

Neste livro, Nina Brochmann e 
Ellen Støkken Dahl também oferecem 
explicações detalhadas para finalmente 
entender como os diferentes tipos de 
contraceptivos funcionam no corpo, como 
é uma vulva “normal” e se o uso de meias 
pode mudar sua vida sexual.

 AU TOA JU DA /  
 S E X UA L I DA D E 

TRADUÇÃO Kristin Garrubo
ILUSTRAÇÃO Tegnehanne
CAPA Alceu Chiesorin Nunes
PÁGINAS 344 (estimadas)
FORMATO 16 x 23 cm

PESO 0,479 kg
LOMBADA 1,8 cm
TIRAGEM 8000 ex.
PREÇO R$ 44,90/ 29,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 05/10/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-8439-092-2

PALAVRAS-CHAVE 
vagina, anatomia feminina, vulva, clitóris, 
educação sexual
CÓDIGO BISAC  
HEA024000  SAÚDE E BEM-ESTAR / 
Saúde feminina

VIVA A VAGINA
Tudo que você sempre quis saber

Nina Brochmann e Ellen Støkken Dahl

Um livro empoderador que desvenda os mitos 
e mistérios que rodeiam a genitália feminina.

VIVA A VAGINA   Nina Brochmann e Ellen Støkken Dahln

NINA BROCHMANN e ELLEN STØKKEN DAHL são estudantes de medicina em Oslo, Noruega, 
que trabalham como educadoras sexuais para jovens. Em 2015, criaram o blog 
Underlivet, com a intenção de dissipar mitos que circundam a saúde sexual feminina.

As estudantes de medicina e 
educadoras sexuais utilizam os 
conhecimentos médicos para oferecer 
informações confiáveis e desmitificar 
o órgão sexual feminino. Com uma 
abordagem direta e bem humorada, é 
uma leitura obrigatória para mulheres (e 
homens!) de todas as idades.
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Quem não adora a ideia de ter um 
cantinho verde em casa? Plantas 
deixam tudo mais sereno, bonito e 

cheio de vida. Mas mantê-las vivas… não 
parece tão simples, não é mesmo?

A paisagista, jornalista e apresentadora 
Carol Costa já foi responsável pela morte 
de várias plantinhas antes de se tornar 
profissional no assunto. E nos assegura: 
todo mundo pode ter um jardim saudável 
em casa!

Desmistificando a ideia de “dedo 
verde”, ela dá dicas certeiras para todo 
tipo de emergência, como ingredientes 
secretos que ajudam orquídeas a florescer, 
receitas detox contra cochonilhas e o 
local ideal para deixar a sua suculenta 
preferida.

Em Minhas plantas: Jardinagem para todos 
(até quem mata cactos), Carol apresenta as 
plantas de acordo com sua necessidade 

 JA R D I N AG E M 

CAPA Joana Figueiredo
PÁGINAS 280 (estimadas)
FORMATO 21 x 27 cm
PESO 1,189 kg
LOMBADA 2,0 cm

TIRAGEM 7000 ex.
PREÇO R$ 99,90/ 44,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO  
22/09/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-8439-085-4

PALAVRAS-CHAVE 
jardinagem, jardim, plantas, flores, 
orquídeas, suculentas
CÓDIGO BISAC  
GAR000000 JARDINAGEM / Geral

MINHAS PLANTAS
Jardinagem para todos (até quem mata cactos)

Carol Costa

Um guia prático com dicas e truques para quem 
quer começar a se aventurar pela jardinagem.

MINHAS PLANTAS   Carol Costa

CAROL COSTA é formada em jornalismo e se apaixonou pela jardinagem depois de criar 
o site <www.minhasplantas.com.br>, em 2012. Além do site, é colunista do quadro 
Jardinaria, da BandNews FM, foi apresentadora do programa Mais Cor, Por Favor, no 
GNT, tem uma coluna na revista Natureza e viaja pelo Brasil dando cursos, palestras e 
treinamentos para grupos ou empresas. 

de luz e, ao final de cada capítulo, traz 
um passo a passo para montar arranjos, 
transplantar orquídeas e até montar um 
terrário, ensinando todos os pulos do 
gato, truques ninja e macetes que reuniu 
em sua vida de jardineira.

www.minhasplantas.com.br
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Jessica Hart nunca se esqueceu de 
Matthew Landley, seu primeiro e 
único grande amor. Juntos, eles se 

entregaram a um romance proibido, 
capaz de curar as mais profundas 
feridas e, ao mesmo tempo, arruinar 
suas vidas por completo.

Dezessete anos depois, Matthew 
e Jessica se reencontram por acaso. 
Ele tem um novo nome, uma nova 
identidade e uma família que nada 
sabe sobre seu passado sombrio. Ela, 
uma carreira de sucesso, um namorado 
lindo e uma vida que, à primeira vista, 
parece equilibrada. Apesar de estarem 
mudados por completo, os dois não 
conseguirão mais ignorar os laços e  
o segredo que ainda os unem.

Prepare-se para questionar as suas 
próprias regras com esta história 
inquietante, provocativa e absolutamente 
viciante.

 F I C Ç ÃO / R OM A N C E 

TRADUÇÃO Carolina Selvatici
CAPA Diana Cordeiro
PÁGINAS 400 (estimadas)
FORMATO 16 x 23 cm
PESO 0,431 kg

LOMBADA 1,6 cm
TIRAGEM 5000 ex.
PREÇO R$ 44,90/ 29,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 29/09/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-8439-095-3

PALAVRAS-CHAVE 
romance proibido, suspense
CÓDIGO BISAC  
FIC027110 FICÇÃO/ Romance/ Suspense  
FIC044000 FICÇÃO/ Mulheres 
contemporâneas  
FIC027000 FICÇÃO/ Romance/ Geral

NÃO CONTE A NINGUÉM
Rebecca Done

Dois amantes. Um segredo. Todas as 
regras serão quebradas.

NÃO CONTE A NINGUÉM   Rebecca Done

REBECCA DONE vive em Norwich, Inglaterra. Estudou escrita criativa na Universidade  
de Norwich de Arte & Design e trabalhou por muitos anos como editora de revistas. 
Não conte a ninguém é seu primeiro livro.
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Pelo mundo todo, algo  
de estranho começa  
a ocorrer quando  
as mulheres adormecem. 
O que aconteceria se todas 
elas desaparecessem?

Em outubro, um novo livro de  
Stephen King, o mestre do terror!


