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O DIA EM QUE A MINHA 
VIDA MUDOU POR CAUSA 
DE UM CHOCOLATE 
COMPRADO NAS ILHAS 
MALDIVAS
KeKa Reis
ilustRado poR Vin Vogel

Mia achava que aquele seria um dia qualquer…  

mas a pré-adolescência é sempre cheia de surpresas

Parecia um dia comum. Bom, pelo menos um dia comum do 

sexto ano. Até que, no meio da aula de ciências, Mia recebeu 

um embrulho inesperado. Um chocolate Pura Magia! Aquele 

chocolate trazia as melhores lembranças de seu pai, e há anos 

ela não encontrava mais pra vender. Junto com o chocolate, 

um bilhete: “Quer sentar do meu lado hoje na perua?”, com  

a letra do Bereba!
E agora? Eles não eram só amigos? Por que tudo estava 

ficando estranho de repente? O pessoal tinha começado a 
passar o dia inteiro no celular e a chamar o recreio de intervalo, 
os adultos só queriam ter conversas sérias, não dava mais para 
comprar roupa na seção infantil… Como sobreviver a tudo isso 
e ainda decidir como responder o bilhete?

KEKA REIS estudou rádio e televisão na Unesp e começou sua carreira na MTV dos anos 1990. Já participou 
de projetos para diversos canais de TV e para o cinema. Foi premiada em mais de oito editais; em 2016 foi 
selecionada para fazer parte do Núcleo de Dramaturgia do Sesi. Este é o seu primeiro livro. @kekareis123

VIN VOGEL nasceu no Rio de Janeiro. Tem mais de 55 livros infantojuvenis ilustrados no Brasil, Estados 
Unidos, Canadá e França. Como autor, tem dois livros publicados pela editora americana Penguin, sobre as 
aventuras de Yeti, um abominável (mais para adorável) menino das neves.
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NINGUÉM NASCE HERÓI
eRic noVello

A verdade é que ninguém nasce herói.

Mas isso não nos impede de salvar o mundo de vez em quando.

Num futuro em que o Brasil é liderado por um fundamentalista 

religioso, o Escolhido, o simples ato de distribuir livros na rua é 

visto como rebeldia. Esse foi o jeito que Chuvisco encontrou 

para resistir e tentar mudar a sua realidade, um pouquinho  

que seja: ele e os amigos entregam exemplares proibidos pelo 

governo a quem passa pela praça Roosevelt, no centro de São 

Paulo, sempre atentos para o caso de algum policial aparecer.
Outro perigo que precisam enfrentar enquanto tentam 

viver sua juventude são as milícias urbanas, como a Guarda 
Branca: seus integrantes perseguem diversas minorias, 
incentivados pelo governo. É esse grupo que Chuvisco encontra 
espancando um garoto nos arredores da rua Augusta.  
A situação obriga o jovem a agir como um verdadeiro  
super-herói para tentar ajudá-lo — e esse é só o começo.  
Aos poucos, Chuvisco percebe que terá de fazer mais do que 
apenas distribuir livros se quiser mudar seu futuro e o do país.

ERIC NOVELLO é escritor, tradutor e roteirista com formação no Instituto Brasileiro de Audiovisual.  

Nasceu no Rio de Janeiro em 1978 e mora em São Paulo desde 2007. É autor de Exorcismos, amores e  

uma dose de blues (Gutenberg, 2014), A sombra no Sol (Draco, 2012), Neon azul (Draco, 2010) e Histórias  

da noite carioca (Lamparina, 2004).

@eric_novello
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YAF058120 FICÇÃO JOVEM ADULTA/ 
Questões sociais/ Amizade 
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Estreia do autor na Seguinte!



TASH E TOLSTÓI
KathRyn oRmsbee

Podemos encontrar respostas para tudo em nossos escritores 

favoritos… Até que as perguntas ficam complicadas demais.

Natasha Zelenka é apaixonada por filmes antigos, livros 

clássicos e pelo escritor russo Liev Tolstói. Tanto que Famílias 

Infelizes, a websérie que a garota produz no YouTube com 

Jack, sua melhor amiga, é uma adaptação moderna de Anna 

Kariênina. Quando o canal viraliza da noite para o dia, a súbita 

fama rende milhares de seguidores — e, para surpresa de 

todos, uma indicação à Tuba Dourada, o Oscar das webséries.
Esse evento é a grande chance de Tash conhecer 

pessoalmente Thom, um youtuber de quem sempre foi a fim. 
Agora, só falta criar coragem para contar a ele que é uma 
assexual romântica — ou seja, ela se interessa romanticamente 
por garotos, mas não sente atração sexual por eles. O que Tash 
mais gostaria de saber é: o que Tolstói faria?

KATHRYN ORMSBEE gosta de roupas dos anos 60, músicas dos anos 70 e filmes dos anos 80, mas nasceu 

nos anos 90. Natural do Kentucky, nos Estados Unidos, já morou na Espanha e na Inglaterra e foi professora de 

inglês. Hoje vive na cidade de Nashville e, além de se dedicar à escrita, também dá aulas de piano.

@kathsby
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em agosto

O BEIJO TRAIÇOEIRO (vol. 1)
Erin Beaty

Sage Fowler não foi feita para casar. Por isso, ela se torna aprendiz de uma casamenteira e fica 
encarregada de formar casais que fortaleçam alianças políticas. Quando uma revolta começa a ganhar 
forma no reino, Sage é recrutada por um belo soldado para se infiltrar no território inimigo. Quanto mais 
ela descobre enquanto espiã, menos tem certeza de em quem pode confiar — e logo se vê em uma 
perigosa encruzilhada.

UMA BOLOTA MOLENGA E FELIZ
Sarah Andersen

Este volume traz tiras que acompanham os altos e baixos da montanha-russa implacável que é o 
começo da vida adulta, além de ensaios ilustrados sobre experiências pessoais da autora ligadas a 
ansiedade, carreira, relacionamentos e amor por gatinhos. Tudo isso com o mesmo tom sincero, leve  
e divertido que já conquistou mais de 2 milhões de fãs no Facebook.

O MENINO DO PIJAMA LISTRADO (edição especial)
John Boyne

Nova edição do best-seller internacional que já vendeu 900 mil exemplares no Brasil e tocou 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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