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LA BELLE SAUVAGE

ANTES DA TEMPESTADE
Uma história de amor inesquecível no coração da Índia colonial.

A EXPANSÃO
O mundo afunda no caos e nada parece ser capaz de conter a expansão.

Philip Pullman nos leva de volta ao mundo 
da trilogia Fronteiras do Universo.
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O Livro das Sombras
Volume I

Malcolm e seu daemon, Asta, têm 
onze anos e vivem na estalagem 
A Truta, perto de Oxford. Do 

outro lado do rio Tâmisa — que os dois 
costumam percorrer com sua canoa, 
chamada La Belle Sauvage — fica o 
convento de Godstow. Certo dia, Malcolm 
entreouve que as freiras estão recebendo 
uma nova hóspede, e não demora até 
que a conheça: uma bebê chamada Lyra 
Belacqua. 

O encanto que sente pela pequena 
Lyra é quase imediato, e sua curiosidade 
é aguçada pelo fato de que muitas outras 
pessoas — importantes e perigosas — 
parecem bastante interessadas na criança. 

Malcolm pode não saber por que 
Lyra é importante, mas quando uma 
tempestade desaba e inunda todo o país, 
ele precisa tomar uma decisão rápida para 
salvar a vida dela. Com a chuva caindo 
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LA BELLE SAUVAGE
Philip Pullman

Daemons, catedráticos, gípcios, feiticeiras e, é claro, o Pó:  
todos estão de volta para costurar uma nova trama eletrizante.

LA BELLE SAUVAGE   Philip Pullman

PHILIP PULLMAN mora em Oxford, Inglaterra, e 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 cem 
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. 

e as ruas das cidades transformadas em 
rios, Malcolm conduz La Belle Sauvage, 
tentando levar Lyra para um lugar seguro 
— mesmo que, no caminho, precise 
enfrentar fadas, feiticeiras, deuses e 
assassinos. 

Neste primeiro volume da trilogia  
O Livro das Sombras, Philip Pullman 
leva os leitores de volta ao mundo de 
Fronteiras do Universo, contando a história 
da pequena Lyra anos antes dos eventos 
de A bússola de ouro.

A bússola de ouro 
A faca sutil
A luneta âmbar

 OUTROS LIVROS 

Website: philip-pullman.com
hisdarkmaterials.com
Twitter: @PhilipPullman
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“Aquela foi a noite em que as aranhas 
voltaram.

Para onde quer que fossem, as aranhas 
deixavam um rastro de teia macia e 
diáfana, que se grudava em árvores e 
arbustos e envolvia homens, mulheres 
e crianças que se viram incapazes de se 
mexer, incapazes até de gritar.”

Ao receber um pacote em seu 
laboratório, em Washington, a dra. 
Melanie Guyer não poderia prever 

que, de um dia para o outro, a espécie 
ancestral de aranhas que eclodiu daquela 
bolsa de ovos causaria o caos no mundo 
inteiro. 

Em Los Angeles, cidadãos desesperados 
furam a quarentena. No Japão, uma bolsa 
de ovos gigantesca pulsa e brilha na 
escuridão. Enquanto Espingarda e Gordon 
tentam criar uma arma capaz de conter as 
aranhas, a presidente Stephanie Pilgrim 
é pressionada a tomar decisões com 
consequências catastróficas.

Milhões de pessoas estão mortas. 
Outras milhares foram feitas de 
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A EXPANSÃO
Ezekiel Boone

Elas despertaram, famintas. Agora, enquanto 
o mundo afunda no caos e pessoas são 
devoradas nas próprias camas, nada parece 
capaz de conter a expansão.

A EXPANSÃO   Ezekiel Boone

EZEKIEL BOONE mora no norte do estado de Nova York, com a esposa, os 
filhos e dois cachorros desobedientes. Este é o segundo livro da trilogia 
que começou com A colônia.

hospedeiras. Aranhas devoradoras de 
carne marcham por todo lugar, e a 
expansão está só começando. 

Ninguém está a salvo.

A colônia

 OUTRO LIVRO 

Website: www.ezekielboone.com
Twitter: ezekiel_boone

“Uma narrativa espalhada pelo globo; 
uma leitura realmente assustadora.” 
— Publishers Weekly
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Rajputana, Índia, 1930. A jovem inglesa 
Eliza acaba de aceitar um convite do 
governo britânico para se hospedar 

durante um ano no castelo da família 
real local. Sua missão: fotografar, para o 
acervo da Coroa inglesa, a vida no Estado 
principesco de Juraipore.

Ao conhecer Jayant, irmão mais novo 
do marajá, Eliza embarca na aventura 
mais transformadora de sua vida. Juntos, 
numa terra marcada por contrastes, 
descobrem uma afinidade de alma e uma 
paixão arrebatadora. Mas a família real 
fará de tudo — até o impensável — para 
impedir a aproximação entre o nobre 
indiano e a viúva inglesa.
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ANTES DA TEMPESTADE
Dinah Jefferies

Da autora do best-seller número 1 na Inglaterra, uma história 
de amor inesquecível no coração da Índia colonial.

ANTES DA TEMPESTADE   Dinah Jefferies

DINAH JEFFERIES nasceu na Malásia e se 
mudou para a Inglaterra com nove anos. 
Trabalhou com educação e realizou obras 
como artista plástica. Seu primeiro livro 
foi publicado em 2014. Antes da tempestade 
é seu quarto romance.

O perfume da folha de chá

 OUTRO LIVRO 


