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BELAS ADORMECIDAS

GORDA NÃO É PALAVRÃO
Um livro inspirador sobre a trajetória de Fluvia Lacerda.

AINDA EXISTEM CAUBÓIS
Uma história de sucesso, superação e, sobretudo, paixão pela música.

O que aconteceria se todas as 
mulheres desaparecessem?
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Pelo mundo todo, algo de estranho 
começa a acontecer quando as 
mulheres adormecem: elas são 

imediatamente envoltas em casulos.  
Se despertadas, se o casulo é rasgado e  
os corpos violados, as mulheres se tornam 
bestiais, reagindo com fúria cega.

Em poucos dias, quase cem por cento 
da população mundial feminina pegou no 
sono. Sozinhos e desesperados, os homens 
se dividem entre os que fariam de tudo 
para proteger as mulheres adormecidas 
e aqueles que querem aproveitar a crise 
para criar o caos. 

Grupos de homens formam as 
“Brigadas do Maçarico” e incendeiam 
casulos em massa, e em diversas partes do 
mundo guerras parecem prestes a eclodir. 
Mas na pequena cidade de Dooling as 
autoridades locais precisam lidar com 

 T E R R O R 

TRADUÇÃO Regiane Winarski
PÁGINAS 728
FORMATO 16 x 23 cm
PESO 1,092 kg

LOMBADA 4,1 cm
TIRAGEM 25 000 ex.
PREÇO R$ 74,90/ 39,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 01/11/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-5651-051-8

PALAVRAS-CHAVE 
Stephen King, Owen King, terror, 
sobrenatual, drama, coragem, feminismo
CÓDIGO BISAC  
FIC000000 FICÇÃO / Geral; FIC015000 
FICÇÃO / Horror; FIC009010 FICÇÃO / 
Fantasia / Contemporânea

BELAS ADORMECIDAS
Stephen King e Owen King

O que seria do nosso mundo — masculino, 
violento e opressivo — se todas as 
mulheres fossem embora?

BELAS ADORMECIDAS   Stephen King e Owen King

STEPHEN KING é autor de mais de cinquenta livros best-sellers no mundo inteiro, entre 
eles, clássicos do terror, como Carrie, a estranha e O iluminado. Os títulos mais recentes 
incluem Mr. Mercedes (vencedor do Edgar Award em 2015), Achados e perdidos e Último 
turno. Ele mora em Bangor, no Maine, com a esposa, a escritora Tabitha King.

OWEN KING é autor dos romances Double Feature e We’re All in This Together: A Novella and 
Stories. Também é coautor de Intro to Alien Invasion e coeditor de Who Can Save Us Now? 
Brand New Superheroes and Their Amazing (Short) Stories. Ele mora em Rhinebeck, Nova 
York, com a esposa, a escritora Kelly Braffet, e a filha.

o único caso de imunidade à doença do 
sono: Evie Black, uma mulher misteriosa 
com poderes inexplicáveis. 

Escrito por Stephen King e Owen King, 
Belas Adormecidas é um livro provocativo, 
dramático e corajoso, que aborda temas 
cada vez mais urgentes e relevantes. 

Revival 
Mr. Mercedes
Escuridão total sem 
estrelas
O iluminado

 OUTROS LIVROS 
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“
—

 Sabe qual é o maior gesto de 
consideração que uma raça ou 
civilização pode receber?

— Não, qual?
— Aniquilação. Esse é o maior sinal 

de respeito possível para uma civilização. 
Eles só se sentiriam ameaçados por uma 
civilização que realmente respeitam.”

Depois de O problema dos três corpos, a 
humanidade se prepara para a iminente 
invasão alienígena. A Organização Terra-
-Trissolaris — formada por habitantes 
da Terra que traíram seus iguais para se 
associar aos alienígenas — pode ter sido 
derrotada, mas a presença de partículas 
subatômicas, os sófons, revela todo o 
conhecimento da humanidade para os 
invasores, e as defesas terráqueas são um 
livro aberto para os trissolarianos. 

 F I C Ç ÃO C I E N T Í F I C A 

TRADUÇÃO Leonardo Alves
CAPA Rodrigo Maroja
PÁGINAS 472 (estimadas)
FORMATO 16 x 23 cm
PESO 0,715 kg

LOMBADA 2,7 cm
TIRAGEM 3000 ex.
PREÇO R$ 64,90/ 39,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO  
30/10/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-5651-050-1

PALAVRAS-CHAVE 
Ficção científica, alienígena, guerra, 
conspiração, ataque, invasão alienígena, 
apocalipse, estratégia
CÓDIGO BISAC  
FIC000000 FICÇÃO / Geral; FIC028000 
FICÇÃO / Ficção científica / Geral; 
FIC028090 FICÇÃO / Ficção científica / 
Contato alienígena; FIC028070 FICÇÃO /  
Ficção científica / Apocalíptica &  
Pós-apocalíptica

A FLORESTA SOMBRIA
Cixin Liu

Uma aventura envolvente, em que a 
espécie humana precisará enfrentar seus 
pensamentos mais obscuros para encontrar 
um caminho de sobrevivência.

A FLORESTA SOMBRIA   Cixin Liu

CIXIN LIU nasceu em 1963 na província de Shanxi, China, e é o mais prolífico autor de 
ficção científica do país. Durante a Revolução Cultural Chinesa, foi enviado para a 
casa de familiares na província de Henan. Formado em engenharia pela Universidade 
do Norte da China, foi engenheiro em uma usina elétrica antes de se tornar escritor. 
Venceu oito vezes o mais importante prêmio chinês de ficção científica, além de ter 
sido o primeiro autor não anglófono a vencer o prêmio Hugo de melhor romance.

Nesse contexto, em que só a 
mente humana é segura, é montado o 
Projeto Barreiras: quatro pessoas serão 
encarregadas de pensar em uma estratégia 
para a salvação do mundo. A Barreira está 
completamente isolada, protegendo seus 
pensamentos do restante da humanidade, 
mas até que ponto é possível guardar um 
segredo?

A floresta sombria, segundo volume 
da premiada trilogia de ficção científica 
chinesa, é um livro incrivelmente forte e 
original.

O problema dos três corpos

 OUTRO LIVRO 
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Mesmo quem sabe que peso não 
é indicativo de beleza, saúde ou 
caráter ainda tem dificuldade 

em superar os valores associados às 
palavras “gorda” e “magra”. Pra quê? 
Por que permitirmos que “gorda” seja 
praticamente um palavrão, um insulto? 

Por meio de sua história única de 
trabalho duro e conquistas, Fluvia 
Lacerda, a mais renomada modelo plus 
size brasileira, oferece um manifesto 
inspirador de autoaceitação. Ela encoraja 
mulheres a questionarem a falta de 
representatividade de tamanhos na moda 
e na mídia e a deixarem de se submeter 
aos padrões alheios.

 B I O G R A F I A S,  
 M E MÓ R I A S, D I Á R I O S 

CAPA Alceu Chiesorin Nunes
PÁGINAS 160 (estimadas)
FORMATO 14 x 21 cm
PESO 0,277 kg

LOMBADA 1,4 cm
TIRAGEM 8000 ex.
PREÇO R$ 34,90/ 23,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 
25/10/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-8439-097-7

PALAVRAS-CHAVE 
inspiração, adversidades, autoaceitação, 
modelo, autobiografia, plus size, moda, 
beleza, corpo
CÓDIGO BISAC  
BIO000000 BIOGRAFIA & 
AUTOBIOGRAFIA

GORDA NÃO É PALAVRÃO
Fluvia Costa Lacerda

Um manifesto inspirador de autoaceitação da 
mais renomada modelo plus size brasileira!

GORDA NÃO É PALAVRÃO   Fluvia Costa Lacerda

FLUVIA COSTA LACERDA é modelo plus size, apaixonada pela praia e mãe de Lua e Pedro. 
Atualmente vive em Nova York, mas visita Boa Vista sempre que pode para matar a 
saudade de nadar no Rio Branco e pescar com os amigos.

https://www.instagram.com/fluvialacerda/ 
https://www.facebook.com/fluvialacerdaofficial/
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Qual é o maior sonho de um aspirante 
a astro do sertanejo?

Fazer parte de uma das duplas mais 
conhecidas do país?

Compor e produzir músicas que vão virar 
sucessos nacionais?

Revelar outros artistas que se tornarão 
sensações?

Pois Fernando e Sorocaba realizaram 
esses três sonhos e muitos outros nos seus 
dez anos de estrada. Primeiro estouraram 
no país fazendo um sertanejo para cima 
e festeiro, com grande influência do 
country americano. Depois, revelaram 
e cuidaram da carreira de nomes como 
Luan Santana, Lucas Lucco e Marcos 
e Belutti e produziram canções como 
“Aquele 1%”, que projetou o fenômeno 
Wesley Safadão.

Neste livro, a dupla relembra suas 
origens e os episódios mais importantes 
de suas vidas, mostrando como ajudaram 
a transformar o sertanejo no ritmo mais 
ouvido do Brasil. Uma história de sucesso, 
superação e, sobretudo, paixão pela 
música.

 B I O G R A F I A, MÚ S I C A 

ORGANIZAÇÃO Tiago Ben Agostini
CAPA Bruna Sales
PÁGINAS 184 (estimadas)
FORMATO 16 x 23 cm
PESO 0,290 kg

LOMBADA 1,1 cm
TIRAGEM 8000 ex.
PREÇO R$ 34,90/ 23,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO 6/11/2017
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS  
978-85-8439-098-4

PALAVRAS-CHAVE 
sertanejo, música, profissão, talento, 
biografia, produção musical, fama
CÓDIGO BISAC  
BIO000000 BIOGRAFIA & 
AUTOBIOGRAFIA;  
BIO004000 BIOGRAFIA & 
AUTOBIOGRAFIA/ Compositores e Músicos

AINDA EXISTEM CAUBÓIS
Fernando & Sorocaba

Conheça mais sobre a dupla que mudou o 
cenário do sertanejo nacional!

AINDA EXISTEM CAUBÓIS   Fernando & Sorocaba

FERNANDO nasceu em Ji-Paraná, Rondônia, em 21 de abril de 1984. SOROCABA, nasceu em 
São Paulo, em 15 de setembro de 1980. Ambos moram em São Paulo atualmente.

https://www.facebook.com/fernandoesorocaba/
https://www.youtube.com/user/fesoficial
https://www.instagram.com/sorocaba/
https://www.instagram.com/fernando



Primeiro livro da trilogia, La Belle Sauvage nos leva  
de volta ao mundo das Fronteiras do Universo.

Em novembro,  
uma nova aventura do autor 

Philip Pullman começa!



EDITORA SCHWARCZ S.A.
RUA BANDEIRA PAULISTA, 702, CJ. 32     CEP 04532-002 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TELEFONE: (11) 3707-3500

http://www.editoraparalela.com.br/ http://www.objetiva.com.br/suma.php

instagram.com/editoraparalela 

facebook.com/StephenKing.SumaBR 

facebook.com/editoraparalela

facebook.com/sumadeletrasbr/

twitter.com/Suma_BR

facebook.com/Fontanar.br/

twitter.com/editoraparalela

facebook.com/sumadeletrasromance 

instagram.com/sumadeletras_br/

twitter.com/Fontanar_BR

Na escolha entre seguir 
seu coração ou sua cultura 
e tradições, o que você 
escolheria?

Vem aí uma história de amor 
inesquecível no coração  

da Índia colonial.


