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Que tipo de mãe é você?
PAULA DALY

Um ins-
t a n t e  d e 
d i s t r a ç ã o 
t r a n s f o r -
mou a vida 
de Lisa Kal-
l isto num 
p e s a d e l o . 
Mãe de três 
filhos, ela 
vê sua vida 
virar de ca-
b e ç a  p r a 
baixo quan-
do a filha de 
sua melhor 
amiga desa-
parece, justo quando estava sob sua res-
ponsabilidade. Devastada pela culpa e 
responsabilizada pela família da garota, 
Lisa tenta descobrir o que aconteceu. 
Na medida em que vai desvendando os 
mistérios sobre o desaparecimento da 
menina, ela percebe que as pessoas a 
sua volta não são bem quem aparentam. 
E, para piorar, o sumiço da filha de sua 
amiga não foi o primeiro a acontecer 
na região.

Bertrand Brasil
Páginas: 308
Preço: R$ 39,9

As últimas testemunhas
SVETLANA ALEKSIÉVITCH

A  S e g u n d a 
Guerra Mundial 
matou quase 13 
milhões de crian-
ças e, em 1945, 
apenas na Bie-
lorrússia, havia 
cerca de 27 mil 
delas em orfana-
tos, resultado da 
devastação tre-
menda causada 
pelo conflito no 
país. Entre 1978 
e 2004, a jorna-
lista Svetlana Aleksiévitch entrevistou 
uma centena desses sobreviventes e, a 
partir de seus testemunhos, criou uma 
narrativa estupenda e brutal de uma das 
maiores tragédias da história. A leitura 
dessas memórias não é nada além de de-
vastadora. Diante da experiência dessas 
crianças se revela uma dimensão pavo-
rosa do que é viver num tempo de terror 
constante, cercado de morte, fome, de-
samparo, frio e todo tipo de sofrimento. E 
o que resta da infância em uma realidade 
em que nada é poupado aos pequenos?

Cia das Letras
Páginas: 272
Preço: R$ 54,90

Eu e esse meu coração
C.C. HUNTER

Leah Ma-
cKenzie, de 
17 anos, não 
tem coração. 
O que a man-
tém viva é 
um coração 
artificial que 
ela carrega 
d e n t r o  d e 
uma mochi-
la. Com seu 
tipo sanguí-
neo raro, um 
transplante 
é como um 
sonho distante. Conformada, ela tenta 
se esquecer de que está com os dias con-
tados, criando uma lista de “coisas para 
fazer antes de morrer”. De repente, Leah 
recebe uma segunda chance de vida: há 
um coração disponível! O problema surge 
quando ela descobre quem é o doador - 
Eric, um garoto da sua escola - e que ele 
supostamente se matou! Atormentada 
com sonhos estranhos desde o transplan-
te, Leah percebe que eles podem conter 
pistas do que realmente aconteceu.

Jangada
Páginas: 424
Preço: R$ 44,90

A torre do amor
ELOISA JAMES

Quando Go-
wan, o magnífico 
duque de Kin-
ross, decide se 
casar, seu plano 
é escolher uma 
jovem adequada 
e negociar o noi-
vado com o pai 
dela. Ao conhe-
cer Edie no baile 
de apresentação 
dela à sociedade, 
ele acredita que, 
além de linda, ela também seja a dama se-
rena que ele procura e pede sua mão.

Na verdade, o temperamento de Edie é o 
oposto da serenidade. No baile, ela estava 
com uma febre tão alta que mal falou e 
não conseguiu prestar atenção em nada, 
nem mesmo no famoso duque de Kinross. 
Ao saber que seu pai aceitou o pedido do 
duque, ela entra em pânico.

Mas a incapacidade de Edie de continuar 
escondendo seus sentimentos faz com que 
o casamento deles se desintegre e com que 
ela se recolha à torre do castelo, trancando 
Gowan do lado de fora.

Arqueiro
Páginas: 352
Preço: R$ 39,90

Espere agora pelo ano passado
PHILIP K. DICK

Uma obra brilhante de um 
dos maiores nomes da ficção 
científica. Inédito no Brasil, 
este livro de Philip K. Dick 
chega às livrarias em edi-
ção especial com capa dura 
e projeto gráfico arrojado. 
O dr. Eric Sweetscent está 
em apuros. Seu planeta está 
enredado em uma guerra 
intergaláctica; sua esposa é 
letalmente viciada em uma 
poderosa droga com efeitos 
colaterais estranhos; e seu 
novo paciente não é apenas o homem mais importante da 
Terra, como talvez o mais doente. Em meio a uma crise 
interplanetária, onde nada é exatamente o que parece, 
Eric se torna o médico pessoal do secretário geral Gino 
Molinari, que transformou suas misteriosas doenças em 
um instrumento político.

Suma de Letras
Páginas: 296
Preço: R$ 59,90
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Rubem Braga é finalista 
do 60º Prêmio Jabuti

São Paulo, SP - A Câ-
mara Brasileira do Livro 
(CBL) anunciou, nesta 
quinta-feira (4), os fi-
nalistas da 60ª edição 
do Prêmio Jabuti. Os 
vencedores serão conhe-
cidos na cerimônia de 
entrega do prêmio, em 8 
de novembro, às 19h, no 
Auditório do Ibirapuera, 
em São Paulo. 

Entre os finalistas está 
Rubem Braga, com “O 
poeta e outras crônicas 
de literatura e vida”.

O autor teve a oportu-
nidade de conviver com 
um rol significativo de 
escritores nacionais dos 
mais variados gêneros e 
a obra traz uma fração re-
sultante destes encontros 
ímpares, os quais Rubem, 
como não poderia deixar 
de ser, soube traduzir em 
memoráveis crônicas.

As 25 crônicas reu-
nidas neste livro foram 
escritas entre os anos 
de 1948 e 1988 e saíram 
em diversos órgãos de 
imprensa como Diário de 
Notícias, Correio da Ma-
nhã, Diário de Pernambu-
co, O Globo, Manchete e 
Revista Nacional. O livro 
conta com a seleção e 
prefácio de Gustavo Hen-
rique Tuna.

Nando Reis grava 
álbum com canções 
de Roberto Carlos

THOMAZ RAFAEL
Portal Sucesso

Atualmente em turnê 
pelo Brasil com duas apre-
sentações distintas (uma 
com apenas voz e violão 
e outra da turnê “Jardim-
-Pomar”), o cantor e compo-
sitor Nando Reis tem encon-
trado tempo entre um show 
e outro para preparar seu 
próximo álbum. O novo tra-
balho não terá composições 
inéditas, mas sim, releituras 
da obra de Roberto Carlos.

Nando já chegou a tocar 
alguns sucessos do Rei em 
seus shows, caso por exem-
plo de “Vivendo Por Viver”. 
Em março deste ano, che-
gou a dizer numa entrevista 
que estava pensando em 
gravar um disco focado na 
obra de um grande nome da 
música brasileira, mas não 
deu pistas, à época, de quem 
poderia ser o homenageado. 
O disco está sendo gravado 
em São Paulo, com produ-
ção de Pupillo Oliveira e 

direção artística de Marcus 
Preto. Uma das faixas con-
firmadas do repertório é “De 
Tanto Amor (composta com 
Erasmo Carlos, em 1971), 
lançada originalmente na 
voz de Claudette Soares. 
Ainda sem título definido, 
o projeto deve ser lançado 
no início de 2019.

Na última semana, Nan-
do lançou um novo single, 
intitulado “Rock ‘n’ Roll”. 
A canção está no repertório 
do show “Voz e Violão” do 
ex-Titã. Sobre o novo single, 
Nando escreveu em suas re-
des sociais: “É um retrato/
recorte do mundo contem-
porâneo da forma como o 
vejo, aquilo que penso, da 
maneira que me melhor 
expresso: melodia e verso”.


