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A LÓGICA INEXPLICÁVEL 
DA MINHA VIDA
Benjamin alire Sáenz

Tudo está prestes a mudar.

Salvador levava uma vida tranquila e descomplicada ao lado 

de seu pai adotivo gay e de Sam, sua melhor amiga. Porém, o 

último ano do ensino médio vem acompanhado de mudanças 

sobre as quais o garoto não tem nenhum controle, como 

ímpetos de raiva que ele não costumava sentir.
Além disso, Salvador tem que lidar com a iminente morte 

da avó, com uma tragédia repentina que acontece na vida de 
Sam e com o fato de seu pai estar se reaproximando de um 
ex-namorado. Em meio a esse turbilhão de sentimentos, que 
vão do luto ao amor e da amizade à solidão, Sal passa a 
questionar sua própria origem e identidade, e tenta encontrar 
alguma lógica para a sua vida — uma tarefa que parece quase 
impossível. 
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O aguardado novo livro do autor de  
Aristóteles e Dante descobrem os 
segredos do Universo!

“Um romance poético e fascinante que explora temas como família, 

amizade, amor e perda. Com Sal, Sáenz dá a seus leitores um jovem 

ao mesmo tempo forte, vulnerável, sábio e carinhoso.”

The New York Times



SANGUE POR SANGUE
Lobo por Lobo vol. 2
ryan Graudin

Haveria sangue. Sangue para pagar. Um mundo inteiro de sangue.

Para o Terceiro Reich, a Segunda Guerra Mundial pode  

ter acabado, mas para a resistência a luta está apenas 

começando. Yael é sobrevivente de um campo de extermínio  

e tem uma habilidade especial: é uma metamorfa, capaz de 

mudar a aparência física e assumir a forma de qualquer 

pessoa. Ela também é uma garota em fuga — o mundo 

acabou de vê-la atirar em Adolf Hitler e matá-lo. 
Yael é a inimiga número um da Germânia e de seus aliados, 

e vai precisar se infiltrar no território inimigo mais uma vez se 
não quiser pagar com o seu próprio sangue. Em meio a 
segredos sombrios acompanhados por verdades obscuras, 
apenas uma pergunta paira na mente de todos do grupo de 
Yael: o quão longe você iria por aqueles que ama?
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O DIA EM QUE A MINHA VIDA MUDOU POR CAUSA DE UM CHOCOLATE  
COMPRADO NAS ILHAS MALDIVAS
Keka Reis

Mia estava tendo um dia comum, mas tudo vira de cabeça para baixo quando recebe um convite  
— “Quer sentar do meu lado hoje na perua?” —, acompanhado por um chocolate. Quem mandou o 
presente foi o Bereba, um menino que até então era só um amigo. Isso desencadeia uma sucessão de 
eventos engraçados e inesperados — e, mais do que decidir se sua resposta é sim ou não, Mia precisa 
lidar com a chegada nem sempre tranquila da pré-adolescência.

TASH E TOLSTÓI
Kathryn Ormsbee

Tash e seus melhores amigos produzem uma websérie no YouTube chamada Famílias Infelizes, uma 
adaptação moderna de Anna Kariênina, de Tolstói. Do dia para a noite, a série viraliza e acaba sendo 
indicada a um prestigiado prêmio. Agora, Tash terá a chance de encontrar Thom, um garoto de quem  
é a fim há muito tempo — porém, ela vai ter que descobrir como contar para ele que é assexual.

O MENINO DO PIJAMA LISTRADO (edição especial)
John Boyne

Nova edição do best-seller internacional que já vendeu 900 mil exemplares no Brasil e emocionou 
milhares de pessoas ao contar a história da amizade entre dois garotos divididos por um muro durante 
o período mais sombrio da nossa história. Com nova introdução do autor, capa dura e ilustrações de 
Oliver Jeffers.
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