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O BEIJO TRAIÇOEIRO
Erin BEaty

Uma garota obstinada que não quer se casar. Um soldado que 

fará de tudo para provar seu valor. Um reino à beira da guerra.

Com sua língua afiada e seu temperamento rebelde, Sage 

Fowler está longe de ser considerada uma dama — e não dá  

a mínima para isso. Depois de ser julgada inapta para o 

casamento, Sage acaba se tornando aprendiz de casamenteira 

e logo recebe uma tarefa importante: acompanhar a comitiva 

de jovens damas da nobreza a caminho do Concordium, um 

evento na capital do reino, onde uniões entre grandes famílias 

são firmadas. Para formar bons pares, Sage anota em um livro 

tudo o que consegue descobrir sobre as garotas e seus 

pretendentes — inclusive os oficiais de alta patente 

encarregados de proteger o grupo durante essa longa jornada.
Conforme a escolta militar percebe uma conspiração se 

formando, Sage é recrutada por um belo soldado para conseguir 
informações. Quanto mais descobre em sua espionagem, mais 
ela se envolve numa teia de disfarces, intrigas e identidades 
secretas. E, com o destino do reino em jogo, a última coisa que 
esperava era viver um romance de tirar o fôlego.

ERIN BEATY nasceu e cresceu em Indianapolis, Indiana. Formou-se em engenharia aeroespacial na Academia 
Naval dos Estados Unidos e serviu à Marinha como oficial de armas e instrutora de liderança. Ela e o marido têm 
cinco filhos, dois gatos e uma horta, e moram onde quer que a Marinha os leve.

TÍTULO ORIGINAL: The Traitor's Kiss
TRADUÇÃO: Guilherme Miranda
CAPA: Rafael Nobre
PÁGINAS: 440
FORMATO: 16 x 23 cm
PESO (estimado): 0,589 kg
LOMBADA (estimada): 2,2 cm
TIRAGEM: 10 000 ex.
PREÇO:  R$ 39,90 

R$ 27,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO: 01/09
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS:  
978-85-5534-049-9
IDADE: a partir de 13 anos
CÓDIGO BISAC: YAF019040 FICÇÃO 
JOVEM ADULTA/ Fantasia/ Histórico
YAF052000 FICÇÃO JOVEM ADULTA/ 
Romance/ Geral 
YAF067000 FICÇÃO JOVEM ADULTA/ 
Guerra e militar
YAF001000 FICÇÃO JOVEM ADULTA/ 
Ação e aventura/ Geral
PALAVRAS-CHAVE: espionagem, 
guerra, golpe, conspiração, amor, 
disfarce, soldado, reino, Demora, 
Kimisara, casamento, casamenteira, 
aliança, traição

Primeiro volume de uma trilogia que mistura um 
romance estilo Jane Austen com espionagem!



FRAUDE LEGÍTIMA
E. Lockhart

Neste novo suspense da mesma autora de Mentirosos, você deverá 

decidir se uma pessoa é tão ruim quanto suas piores ações.

Jule West Williams é uma garota capaz de se adaptar a 

qualquer lugar ou situação. Imogen Sokoloff é uma herdeira 

milionária fugindo de suas responsabilidades. Além do fato de 

serem órfãs, as duas garotas têm pouco em comum, mas isso 

não as impede de desenvolver uma amizade intensa quando 

se reencontram anos depois de terem se conhecido no colégio.
Elas passam os dias em meio a luxos e privilégios, até que 

uma série de eventos estranhos começa a tomar curso, 
culminando no trágico suicídio de Imogen e forçando Jule a 
descobrir como viver sem sua melhor amiga. Mas, talvez, as 
histórias das duas garotas tenham se unido de maneira 
inexorável — e seja tarde demais para voltar atrás.

E. LOCKHART nasceu em Nova York e fez doutorado em literatura inglesa na Universidade Columbia. Deu 
aulas de redação, literatura e escrita criativa. Seus livros já foram traduzidos para mais de quinze idiomas. 
Dela, a Seguinte publicou O histórico infame de Frankie Landau-Banks (2013), livro de honra do Printz Award, e 
Mentirosos (2014), best-seller do New York Times.

TÍTULO ORIGINAL: Genuine Fraud
TRADUÇÃO: Flávia Souto Maior
PÁGINAS (estimadas): 280
FORMATO: 14 x 21 cm
PESO (estimado): 0,304 kg
LOMBADA (estimada): 1,4 cm
TIRAGEM: 10 000 ex.
PREÇO:  R$ 34,90 

R$ 23,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO: 29/09
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS:  
978-85-5534-051-2
IDADE: a partir de 15 anos
CÓDIGO BISAC: YAF062000 FICÇÃO 
JOVEM ADULTA/ Thriller e suspense
YAF058270 FICÇÃO JOVEM ADULTA/ 
Questões sociais/ Violência
YAF058120 FICÇÃO JOVEM ADULTA/ 
Questões sociais/ Amizade
PALAVRAS-CHAVE: amizade, thriller, 
suspense, morte, obsessão, 
perseguição, disfarce, fuga, 
esconderijo, Londres, Martha’s 
Vineyard, mentira, identidade

TAMBÉM DE E. LOCKHART

30 mil exemplares 
vendidos



TUDO JUNTO  
E MISTURADO
ann BrasharEs

Dois jovens vivem no mesmo lugar, mas jamais se encontram.

Sasha e Ray sempre passam o verão na velha casa de férias  

da família. Desde pequenos, os dois dividiram muitas coisas 

— leram os mesmos livros, correram pela mesma praia, 

comeram pêssegos colhidos na mesma fazenda, tomaram 

café da manhã sentados à mesma mesa. Até dormiram na 

mesma cama, mas nunca ao mesmo tempo. Afinal, eles 

jamais se encontraram.
O pai de Sasha um dia foi casado com a mãe de Ray,  

e juntos tiveram três filhas: Emma, Quinn e Mattie. Mas o 
casamento acabou, deixando para trás apenas rancor e 
ressentimentos. Os dois casaram de novo e formaram novas 
famílias, mas nenhuma delas pretende desistir da casa de 
praia, muito menos compartilhá-la. Até este verão. As vidas  
de Sasha e Ray estão prestes a se cruzar — e, com tudo junto  
e misturado, as famílias vão mudar para sempre.

ANN BRASHARES estudou filosofia no Barnard College, em Nova York. Interrompeu uma pós-graduação 
na área quando começou a trabalhar como editora. Anos depois, resolveu ser escritora em tempo integral e se 
tornou uma autora best-seller com a série A Irmandade das Calças Viajantes. Mora em Nova York com o marido 
e os quatro filhos.

TÍTULO ORIGINAL: The Whole Thing 
Together
TRADUÇÃO: Cristian Clemente
CAPA: Alceu Chiesorin Nunes
PÁGINAS (estimadas): 336
FORMATO: 14 x 21 cm
PESO (estimado): 0,452 kg
LOMBADA (estimada): 1,7 cm
TIRAGEM: 5000 ex.
PREÇO:  R$ 34,90
 R$ 23,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO: 29/09
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS:  
978-85-5534-050-5
IDADE: a partir de 13 anos
CÓDIGO BISAC: YAF052000 FICÇÃO 
JOVEM ADULTA/ Romance/ Geral
YAF018030 FICÇÃO JOVEM ADULTA/ 
Família/ Casamento e divórcio
YAF018070 FICÇÃO JOVEM ADULTA/ 
Família/ Irmãos
PALAVRAS-CHAVE: família, divórcio, 
irmãs, amor, romance, 
relacionamentos, tragédia, união, 
Brooklyn, Nova York, Long Island, 
ascendência indiana, Índia

O retorno à literatura jovem da autora da série  
A Irmandade das Calças Viajantes



SÓ ESCUTE
sarah DEssEn

Para encarar a verdade, você precisa estar disposto a ouvi-la.

Ano passado, Annabel era a típica “garota que tem tudo”  

— inclusive era esse o papel que interpretava no comercial de 

uma loja de departamentos da cidade. Este ano, porém, ela é 

a garota que não tem nada: não tem mais a amizade de 

Sophie; não tem uma família feliz desde a descoberta do 

distúrbio alimentar de uma de suas irmãs; e não tem ninguém 

com quem passar a hora do almoço na escola. Até conhecer 

Owen Armstrong.
Alto, misterioso e obcecado por música, Owen é um garoto 

que vivia se metendo em brigas, mas agora está tentando 
mudar. Um de seus novos lemas é sempre falar a verdade, não 
importa qual seja, e jamais guardar ressentimentos. Será que 
com a ajuda desse amigo inesperado Annabel vai conseguir 
encarar a verdade e enfrentar o que aconteceu na noite em 
que brigou com Sophie?

SARAH DESSEN é um dos maiores destaques da literatura jovem adulta contemporânea. Autora de treze 
livros que juntos somam mais de 9 milhões de exemplares vendidos no mundo, já recebeu diversos prêmios e 
seu nome é presença constante na lista de best-sellers do New York Times. Mora em Chapel Hill, Carolina do 
Norte, com o marido e a filha.

TÍTULO ORIGINAL: Just Listen
TRADUÇÃO: Alessandra Estreche
CAPA: Alceu Chiesorin Nunes
PÁGINAS (estimadas): 352
FORMATO: 16 x 23 cm
PESO (estimado): 0,473 kg
LOMBADA (estimada): 1,8 cm
TIRAGEM: 5000 ex.
PREÇO:  R$ 34,90
 R$ 23,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO: 06/10
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS:  
978-85-5534-058-1
IDADE: a partir de 15 anos
CÓDIGO BISAC: YAF018000 FICÇÃO 
JOVEM ADULTA/ Família/ Geral
YAF047030 FICÇÃO JOVEM ADULTA/ 
Artes performáticas/ Música
YAF058240 FICÇÃO JOVEM ADULTA/ 
Questões sociais/ Abuso sexual
PALAVRAS-CHAVE: família, amizade, 
música, rádio, assédio sexual, 
estupro, transtorno alimentar, 
distúrbio alimentar, anorexia, 
modelo, moda, escola, briga, 
reconciliação, amor, admiração, 
verdade, julgamento, tribunal, irmã, 
depressão, luto

Um dos principais livros da autora  
está de volta ao mercado brasileiro

TAMBÉM DE SARAH DESSEN
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* As indicações de idade são apenas sugestões  
e podem variar conforme cada leitor.
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YouTube: Editora Seguinte

ÚLTIMAS MENSAGENS RECEBIDAS
Organização: Emily Trunko

Qual foi a última mensagem que você recebeu de alguém que já não faz parte da sua vida? A partir  
de submissões anônimas no Tumblr, a jovem Emily Trunko organizou um volume cheio de mensagens 
marcantes, que vão provocar diferentes sentimentos nos leitores, sobretudo o de que não estão 
sozinhos.

EXTRAORDINÁRIAS
Mulheres que revolucionaram o Brasil
Duda Porto de Souza e Aryane Cararo

Conheça mulheres que fizeram história em nosso país, mas raramente são lembradas. Pioneiras  
em áreas como direitos humanos, saúde, educação, ciência e cultura, são mulheres de etnias variadas, 
que viveram desde o século XVI até a atualidade, em diferentes regiões do Brasil. O volume é resultado 
de uma extensa pesquisa e ilustrado por artistas brasileiras.


