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ÚLTIMAS MENSAGENS 
RECEBIDAS
OrganizaçãO: Emily TrunkO

Quando uma mensagem é a última, ela pode significar um fim, 

uma perda, ou até um alívio. E se você fosse o destinatário?

A partir de contribuições anônimas, a jovem Emily Trunko 

reuniu nesta coletânea mensagens que contam histórias reais 

sobre os mais variados tipos de despedida: o fim de uma 

amizade, o término de um relacionamento ou até mesmo um 

acontecimento trágico que muda a vida do destinatário e do 

remetente para sempre.

Enviadas por celular, por e-mail ou pelas redes sociais, 

essas mensagens narram perdas profundas e inspiram muita 

reflexão. Será que não deveríamos expressar mais o amor  

que sentimos pelas pessoas enquanto isso ainda é possível?  

Ou, em alguns casos, nos afastar o quanto antes daquelas que 

nos fazem mal?

EMILY TRUNKO é uma garota de 16 anos que mora na cidadezinha de Copley, em Ohio. Aos 11 anos ela criou  
um blog de resenhas literárias, e aos 14 criou um projeto para aproximar adolescentes que enfrentavam problemas 
parecidos. Emily criou no Tumblr duas páginas que viraram uma febre na internet, entre elas The Last Message 
Received, que originou Últimas mensagens recebidas.

TÍTULO ORIGINAL: The Last Message 
Received
TRADUÇÃO: Fabricio Waltrick
CAPA E ILUSTRAÇÕES: Alessandra 
Kalko
PÁGINAS: 176
FORMATO: 16 x 21 cm
PESO (estimado): 0,392 kg
LOMBADA: 1,4 cm
TIRAGEM: 6000 ex.
PREÇO:  R$ 39,90
PREVISÃO DE LANÇAMENTO: 23/11
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS:  
978-85-5534-060-4
IDADE: a partir de 14 anos
CÓDIGO BISAC: YAN051050 NÃO 
FICÇÃO JOVEM ADULTA/ Questões 
sociais/ Morte
YAN051060 NÃO FICÇÃO JOVEM 
ADULTA/ Questões sociais/ 
Depressão e doenças mentais
YAN051100 NÃO FICÇÃO JOVEM 
ADULTA/ Questões sociais/ Emoções 
e sentimentos
YAN051240 NÃO FICÇÃO JOVEM 
ADULTA/ Questões sociais/ Suicídio
PALAVRAS-CHAVE: luto, perda, 
término, relacionamento, família, 
amizade, fim, morte, suicídio, briga, 
desentendimento, raiva, perdão, 
amor, saudade, carta, e-mail, 
despedida, lembrança, memória

A partir de contribuições anônimas, a jovem Emily Trunko reuniu 

nesta coletânea mensagens que contam histórias reais sobre os 

mais variados tipos de despedida: o fim de uma amizade, o término 

de um relacionamento ou até mesmo um acontecimento trágico 

que muda a vida do destinatário e do remetente para sempre.

Enviadas por celular, por e-mail ou pelas redes sociais, essas 

mensagens narram perdas profundas e inspiram muita reflexão. 

Será que não deveríamos expressar mais o amor que sentimos 

pelas pessoas enquanto isso ainda é possível? Ou, em alguns 

casos, nos afastar o quanto antes daquelas que nos fazem mal?





DIAS DE DESPEDIDA
JEff zEnTnEr

Uma história tocante sobre luto, amizade e superação.

Cadê vocês? Me respondam. Essa foi a última mensagem que 

Carver mandou para seus melhores amigos, Mars, Eli e Blake. 

Logo em seguida os três sofreram um acidente de carro fatal. 

Agora, o garoto não consegue parar de se culpar pelo que 

aconteceu e, para piorar, um juiz poderoso está empenhado 

em abrir uma investigação criminal contra ele.

Mas Carver tem alguns aliados: a namorada de Eli, sua 

única amiga na escola; o dr. Mendez, seu terapeuta; e a avó  

de Blake, que pede a sua ajuda para organizar um “dia de 

despedida” em que compartilhariam lembranças do neto.

Quando as outras famílias decidem que também querem  

um dia de despedida, Carver não tem certeza de suas 

intenções. Será que eles serão capazes de ficar em paz com 

suas perdas? Ou esses dias de despedida só vão deixar Carver 

mais perto de um colapso — ou, pior, da prisão?

JEFF ZENTNER começou escrevendo músicas. Cantor e guitarrista, já gravou com Iggy Pop, Nick Cave e Debbie 
Harry. Passou a se interessar pela literatura jovem adulta depois de trabalhar como voluntário em acampamentos 
de rock no Tennessee. Morou no Brasil por dois anos, na região da Amazônia, e hoje vive em Nashville com  
a esposa e o filho.

TÍTULO ORIGINAL: Goodbye Days
TRADUÇÃO: Guilherme Miranda
CAPA: Túlio Cerquize
PÁGINAS: 392
FORMATO: 16 x 23 cm
PESO (estimado): 0,524 kg
LOMBADA (estimada): 2 cm
TIRAGEM: 7000 ex.
PREÇO:  R$ 39,90 

R$ 27,90 (e-book)
PREVISÃO DE LANÇAMENTO: 24/11
ISBN E CÓDIGO DE BARRAS:  
978-85-5534-063-5
IDADE: a partir de 13 anos
CÓDIGO BISAC: YAF058050 FICÇÃO 
JOVEM ADULTA/ Questões sociais/ 
Morte
YAF058110 FICÇÃO JOVEM ADULTA/ 
Questões sociais/ Emoções  
e sentimentos
YAF058120 FICÇÃO JOVEM ADULTA/ 
Questões sociais/ Amizade
YAF058060 FICÇÃO JOVEM ADULTA/ 
Questões sociais/ Depressão
PALAVRAS-CHAVE: amizade, 
acidente, mensagem, celular, carro, 
perda, luto, superação, culpa, 
família, terapia, ataque de pânico, 
depressão, amor, crime, artes, 
escola, vestibular

“Sensível, honesto, tocante e lírico. Zentner é o que há.”

Benjamin Alire Sáenz, autor de Aristóteles e Dante descobrem  

os segredos do Universo e A lógica inexplicável da minha vida

“Maravilhoso, de partir o coração e, principalmente, uma 

celebração da vida.”

Nicola Yoon, autora de Tudo e todas as coisas e O sol também  

é uma estrela

“Prepare o seu coração: este livro vai te destruir, te recompor,  

e definitivamente te transformar.”

Becky Albertalli, autora de Simon vs. a agenda Homo Sapiens



O que vem por aí em 2018

EDITORA SCHWARCZ S.A.
RUA BANDEIRA PAULISTA, 702, CJ. 32 – 04532-002 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TELEFONE: (11) 3707-3500

* As indicações de idade são apenas sugestões  
e podem variar conforme cada leitor.

www.seguinte.com.br

facebook.com/editoraseguinte twitter.com/editoraseguinte

Snapchat: editoraseguinteInstagram: editoraseguinteoficial

YouTube: Editora Seguinte

CARTAS SECRETAS JAMAIS ENVIADAS
Organização: Emily Trunko

Você já escreveu uma carta para alguém e nunca a enviou? Nesta seleção feita a partir de submissões 
anônimas, há cartas que vão desde um pedido de desculpas até uma mensagem para alguém que já 
partiu, sempre mostrando o lado mais humano de seus autores.

WHEN WE COLLIDED
Emery Lord

Jonah nunca imaginou que conheceria uma garota como Vivi. Vivi não achava que Jonah mudaria  
a sua vida. Nenhum dos dois esperava um verão como esse… Em uma história sobre um novo amor, 
feridas antigas e forças que estão além do nosso controle, dois adolescentes percebem que colidir  
com a pessoa certa no momento certo pode mudar nossos destinos.

O CLUBE DOS OITO
Daniel Handler

Flannery tem uma história para contar: a história de como ela se tornou uma assassina. Para dar voz  
ao seu passado, ela relembra tudo o que aconteceu no último ano a partir das anotações do diário  
que mantinha, registrando os relacionamentos e conflitos de seu grupo de amigos, o Clube dos Oito.


