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UMA BOLOTA  
MOLENGA E FELIZ
Sarah anderSen

Você está pronta para usar biquíni?

Acha que precisa comer mais couve e fazer ioga?

Esqueça tudo isso. É muito melhor ser uma bolota.

Uma bolota molenga e feliz!

As incríveis tirinhas de Sarah Andersen são para nós, que não 

economizamos dinheiro na livraria, vivemos à base de café, 

deixamos tudo para a última hora, somos especialistas em 

roubar o blusão alheio, não sabemos nos comportar em 

situações sociais e insistimos em Pensar Demais. Esta segunda 

coletânea continua exatamente onde a primeira parou: 

debaixo de uma pilha de cobertas, evitando as 

responsabilidades do mundo real.
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.

SARAH ANDERSEN é cartunista e ilustradora. Nasceu em 1992 em Connecticut, formou-se em 2014 no 
Maryland Institute College of Art e atualmente mora em Nova York. A página no Facebook Sarah’s Scribbles, 
onde posta suas tirinhas mais ou menos autobiográficas, tem mais de 2 milhões de seguidores. Dela, a Seguinte 
também publicou Ninguém vira adulto de verdade.

TÍTULO ORIGINAL: Big Mushy  
Happy Lump
TRADUÇÃO: André Czarnobai
PÁGINAS (estimadas): 136
FORMATO: 15,8 x 19,6 cm
PESO (estimado): 0,418 kg
LOMBADA (estimada): 1,6 cm
TIRAGEM: 8000 ex.
PREÇO:  R$ 34,90
PREVISÃO DE LANÇAMENTO: 21/08
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS:  
978-85-5534-045-1
IDADE: a partir de 13 anos
CÓDIGO BISAC: YAF010000 FICÇÃO 
JOVEM ADULTA/ Quadrinhos e 
romances gráficos/ Geral
CGN008000 QUADRINHOS & 
ROMANCES GRÁFICOS/ Mulheres 
contemporâneas
HUM001000 HUMOR/ Forma/ 
Tirinhas e histórias em quadrinhos
PALAVRAS-CHAVE: jovem adulto, 
relacionamento, amizade, conflitos, 
ansiedade, insegurança, dúvida, 
timidez, modernidade, adolescência, 
vida adulta, amadurecimento, 
tirinhas, procrastinação, primeiro 
emprego, colégio, autoestima



COMO EU GASTO MEU DINHEIRO
Supermercado

Só o 
básico.

Roupas
Às vezes ostento,  

mas em geral só compro 
o necessário.

Produtos de limpeza
Da marca 

mais 
barata.

Livros
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VITÓRIAS PESSOAIS
Acordar sem apertar 

o botão de soneca!
Tomar um café da 

manhã decente!

Arrumar a cama! Encontrar meias limpas 
e que combinam!

 Você viu que  
 outra amiga  

sua do colégio  
teve filho?

Quieto.
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em setembro

TUDO JUNTO E MISTURADO
Ann Brashares

Lila e Robert tiveram três filhas: Emma, Quinn  
e Mattie. Depois de um divórcio tenso, ambos 
casaram outra vez. Lila e seu novo marido vivem 
com o filho, Ray; Robert e sua nova esposa com  
a filha, Sasha. As famílias dividem uma casa de 
praia, cada semana ocupada por um dos casais, 
que jamais se encontram. Por isso, embora 
dividam o mesmo quarto, Sasha e Ray nunca  
se viram, mas estão cada vez mais curiosos para 
saber um da vida do outro. Até o dia em que 
finalmente se conhecem.

SÓ ESCUTE
Sarah Dessen

Annabel costumava ser a garota popular,  
mas agora é tudo menos isso: depois de ser 
abandonada por Sophie, sua melhor amiga,  
ela está isolada na escola e com problemas em 
casa desde que a irmã mais velha desenvolveu 
anorexia. Até que conhece Owen — um lindo 
ex-bad boy —, comprometido em só dizer a 
verdade e obcecado por música. Com a ajuda 
dele, talvez Annabel consiga encarar o que 
aconteceu na noite em que ela e Sophie  
deixaram de ser amigas.
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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 entre os 
nobres, fortalecendo 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 como espiã, menos tem certeza  
de em quem pode confiar — e logo se vê em  
uma perigosa encruzilhada.

FRAUDE LEGÍTIMA
E. Lockhart

Jule West Williams não pertence ao mundo  
de luxo e riqueza de Imogen Sokoloff, mas isso 
não impediu que as duas desenvolvessem uma 
intensa amizade. Até que uma série de mortes 
começa a acontecer, culminando no suicídio da 
própria Imogen, deixando todos em dúvida se 
Jule é, de fato, a garota que alega ser.


