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A Casa da Seda
O novo romance de Sherlock Holmes
Anthony Horowitz

Sinopse
A Casa da Seda é um mistério de Sherlock Holmes de primeira grandeza. Escrito por Anthony Horowitz, autor
premiado e sucesso de crítica e de vendas, arrebata pela fidelidade ao espírito e à escrita dos livros de Conan
Doyle, pela brilhante caracterização dos personagens e pelo enredo diabólico. Sherlock Holmes está de volta,
com todo o brilhantismo, velocidade e poderes de dedução que fazem dele o maior e mais famoso detetive do
mundo.
É novembro de 1890 e Londres enfrenta um cruel inverno. Sherlock Holmes e o dr. Watson tomam chá diante
da lareira quando um agitado cavalheiro chega ao nº 221B de Baker Street. Ele implora pela ajuda de Holmes,
contando uma agoniante história sobre um homem com o rosto marcado por cicatrizes e olhar penetrante que
o vem perseguindo nas últimas semanas. Intrigados pelo relato do homem, Holmes e Watson logo se veem às
voltas com uma série de sinistros e enigmáticos eventos, que se estendem da penumbra das ruas de Londres ao
fervilhante submundo de Boston. Conforme mergulham mais e mais no caso, deparam-se com um nome que é
sempre sussurrado — “a Casa da Seda”, uma misteriosa entidade, um inimigo mais mortal que qualquer outro
já enfrentado por Holmes — e com uma conspiração que ameaça macular toda a sociedade...

Anthony Horowitz
Romancista e roteirista que
talvez tenha cometido mais
assassinatos (ficcionais) do
que qualquer outro autor vivo.
Como roteirista de TV, criou
as séries Midsomer Murders
e Foyle’s War (premiada com
o Bafta). Outros trabalhos
para a TV incluem a série
Poirot, adaptações de Agatha
Christie há anos em exibição, e as aclamadas
Collision e Injustice. É também o autor de best-sellers
infantojuvenis, como a série protagonizada por Alex
Rider, o menino-espião, que já vendeu 13 milhões de
exemplares no mundo inteiro. Horowitz já declarou
várias vezes que, desde seu primeiro contato com
Sherlock Holmes, aos dezesseis anos, Sir Arthur Conan
Doyle é uma fonte de inspiração para seu trabalho.
Atualmente mora em Clerkenwell.

Ficha técnica
272pp
16 x 23 cm
tradução: Maria Luiza X. de A. Borges
tiragem: 8.000 exs
ISBN 978-85-378-0823-8
e-ISBN 978-85-378-0843-6
nas livrarias: 2 de maio
R$39,00
e-book: R$27,50
Literatura
Palavras-chave: policial, ficção, grande público

Público-alvo
público amplo, sobretudo fãs de ficção,
mistério e das séries de Sherlock Holmes

Saiba mais
• Muito aclamado pela crítica, o livro é fiel aos personagens e ao cânone, trazendo em sua ótima trama um
estilo um pouco mais pesado que o de Conan Doyle, o que deve surpreender o público.
• A Casa da Seda é o primeiro caso de Sherlock Holmes escrito por outro autor que não Sir Arthur Conan
Doyle a obter reconhecimento e autorização oficiais da entidade que administra e protege a obra do escritor,
o Conan Doyle Estate.
• O livro teve uma repercussão fantástica de público e crítica, tendo figurado nas listas de mais vendidos
dos Estados Unidos e da Europa. Foi lançado em mais de 25 países, entre Europa, Ásia, América do Norte e
América do Sul.
OBS: será disponibilizado no site e mídias sociais da Zahar um vídeo-teaser de divulgação, legendado, com
o autor lendo um trecho do livro.
• Frases da imprensa:
“Parece improvável, se não impossível, mas é verdade! Holmes está de volta. E em sua melhor forma.” The
Independent On Sunday
“Não é um pastiche. Não é uma atualização. É, como sua capa orgulhosamente declara, ‘o novo romance de
Sherlock Holmes’. Todos os elementos estão ali. Horowitz dá uma tacada de mestre. Este é um Sherlock dos
bons!” The Guardian
“A sensação é a de que se lê uma história de Conan Doyle, e só os invejosos verão defeitos nesse esplêndido
thriller.” The Bookseller
“Um sensacional thriller de época.” The Washington Post

Outros livros de interesse
Infiltrado

A história real de um
agente do FBI à caça de
obras de arte roubadas
Robert K. Wittman e John
Shiffman (colaboração)
328pp
ilustrado
R$ 46,00
e-book: R$ 34,90

As aventuras de
Sherlock Holmes

série Bolso de luxo
Arthur Conan Doyle
416pp
ilustrado
R$ 22,00
e-book: R$ 14,90

Sherlock Holmes

Edição Definitiva –
Comentada e Ilustrada
Arthur Conan Doyle
Contos (vols. 1 a 5) – R$46
cada volume
Romances (vols. 6 a 9) – R$42
cada volume

Kama Sutra
Mallanaga Vatsyayana

Da versão clássica de Richard Burton

Sinopse
Um clássico sobre a arte indiana do sexo e do amor, o milenar Kama Sutra só se tornou conhecido no Ocidente
a partir do século XIX, com a versão do aventureiro e poliglota inglês Sir Richard Burton. Esta edição destacase no mercado brasileiro por unir a versão clássica do texto a 60 belas ilustrações também clássicas, todas em
cores.
O livro adota a atitude indiana em relação ao amor, visto como uma experiência de êxtase, mas crê que a
satisfação sexual vem do conhecimento objetivo. Assim, para indicar as melhores maneiras de se alcançar a
felicidade e o prazer, traz capítulos sobre a prática do sexo, além de comentários sobre os hábitos e costumes da
civilização hindu. Mais do que um manual ou um guia, o Kama Sutra é também uma importante contribuição
histórica e literária à cultura universal.

Mallanaga Vatsyayana
Sabe-se muito pouco
sobre Vatsyayana. Estudou
religião em Benares (a
mais sagrada cidade para
os hindus, às margens
do Ganges, no nordeste
da Índia) e estima-se que
tenha vivido entre os
séculos I e VI d.C.

Público-alvo
público amplo

Richard Burton
Autor da mais difundida
tradução do Kama Sutra,
foi também tradutor e
linguista, tendo estudado
e registrado em uma série
de livros os costumes
de povos asiáticos e
africanos, sendo pioneiro
em estudos etnológicos.

Ficha técnica
344pp, ilustrado
12 x 17 cm
série: Bolso de Luxo
tradução: Waltensir Dutra
introdução: Richard Burton
tiragem: 10.000 exs
ISBN 978-85-378-0822-1
e-ISBN 978-85-378-0844-3
nas livrarias: 2 de maio
RS29,50
e-book: R$19,90
Saúde, Comportamento, Arte
Palavras-chave: sexualidade, clássicos,
comportamento, grande público, bolso

Saiba mais
• A edição da Zahar destaca-se entre as disponíveis em português por unir a versão clássica do texto a 60
ilustrações também clássicas, todas em cores.
• O Kama Sutra é um marco histórico e literário não só para a cultura indiana (serviu de base para todas as
obras indianas sobre o amor) mas para a cultura universal
• “Kama Sutra” significa “aforismos sobre o amor/satisfação sexual”

Outros livros da coleção Bolso de luxo

Alice
Contos de Fadas

de Perrault, Grimm,
Andersen & outros
288pp
Ilustrado
R$ 24,50
e-book: R$ 16

Os três mosqueteiros
Alexandre Dumas
12 x 17 cm
792pp
R$ 39,90
e-book: R$ 19,90

Aventuras de Alice no País das
Maravilhas & Através do espelho
e o que Alice encontrou por lá
Lewis Carroll
320pp
Ilustrado
R$ 22,00
e-book: R$ 14,90

As aventuras de
Sherlock Holmes

série Bolso de luxo
Arthur Conan Doyle
416pp
ilustrado
R$ 22,00
e-book: R$14,90

Dicas para cozinhar bem
Um guia para aproveitar melhor alimentos e receitas
Harold McGee

Sinopse
Dicas para cozinhar bem é um guia conciso e definitivo para cozinheiros de todos os níveis: iniciantes que precisam aprender o básico, cozinheiros de fim de semana que buscam aprimorar suas receitas e chefs experientes
que desejam repensar e reinventar seus pratos.
Maior autoridade da ciência culinária e consultor de chefs do mundo inteiro, Harold McGee apresenta aqui
seu conhecimento e experiência sobre alimentos e técnicas culinárias na forma de um guia útil, abrangente e
acessível para uso diário na bancada da cozinha. Com explicações breves, ele oferece conselhos simples e fatos
instrutivos imediatamente relevantes para o cozinheiro que está em ação na cozinha e precisa de orientação
rápida e confiável.
Como os alimentos são produzidos? Como escolher os melhores legumes, verduras e frutas? Qual a temperatura para assar a carne e deixá-la no ponto ideal? Como preparar vegetais saborosos e nutritivos? Os alimentos
crus são mais nutritivos que os alimentos cozidos? Como cozinhar com segurança e evitar acidentes? Da feira à
mesa, passando pelos recursos, técnicas e utensílios culinários, McGee fala de tudo, explicando a melhor maneira de comprar os alimentos, como armazená-los e de que modo prepará-los e mantê-los limpos de bactérias.
Além disso, seus conselhos sobre segurança na cozinha ajudarão até mesmo o cozinheiro mais experiente a
evitar problemas.

Harold McGee
O autor escreve sobre a
ciência dos alimentos e
da cozinha. É autor do
clássico Comida e cozinha,
de 1984, e assina a coluna
The Curious Cook no New
York Times. Foi considerado
o autor de culinária do ano
pela revista Bon Appétit e
uma das cem pessoas mais
influentes segundo a revista Time. Mora em São
Francisco, Califórnia.
Site do autor: www.curiouscook.com

Ficha técnica
576pp
16 x 23 cm
tradução: Camila Werner
revisão técnica: Sandra S. Garcia
tiragem: 4.000 exs
ISBN 978-85-378-0812-2
nas livrarias: 16 de maio
R$69,90
Gastronomia
Palavras-chave: alimentação, grande público

Público-alvo
Grande público, chefs de cozinha, cozinheiros
de todos os níveis, interessados em culinária,
gastronomia e preparo de alimentos.

Saiba mais
• Dicas para cozinhar bem é um guia de cozinha, não um livro de receitas. Livros de receitas muitas vezes se
contradizem e se equivocam em relação a ingredientes, métodos e à melhor maneira de preparar alimentos, além
de reforçarem mitos culinários ultrapassados. McGee aponta, discute e esclarece essas dúvidas e equívocos.
• A edição da Zahar inclui Sumário organizado por temas e índice remissivo.
• Harold McGee não é um chef, mas um escritor que, interessado em química e gastronomia, decidiu dissecar
o que acontece com os alimentos quando os preparamos como comida.
• Conhecido e respeitado por sua abordagem única da culinária, McGee foi um divisor de águas na área desde
a publicação, em 1984, de Comida e cozinha: ciência e cultura da culinária (lançado em 2011 no Brasil pela
Martins Fontes), no qual explora profundamente a ciência dos alimentos.
• O Comida e cozinha foi importante por permitir que chefs que agiam de maneira intuitiva tivessem um
conhecimento dos fundamentos físico-químicos do que ocorre na cozinha. Dicas para cozinhar bem parte
do mesmo princípio básico – como utilizar os conhecimentos científicos ao cozinhar –, mas é um livro mais
acessível e para ser utilizado de maneira prática tanto por chefs quanto por cozinheiros amadores.
OBS: serão disponibilizados no site e mídias sociais da Zahar vídeos de divulgação, legendados, com o autor
executando algumas das dicas práticas do livro. Será incluído ainda no projeto gráfico um QR-code para
acesso a esses conteúdos via celular.
Comentários sobre o livro:
“Harold McGee sozinho contribuiu para a culinária moderna mais do que qualquer outra pessoa, nos dando
a compreensão verdadeira da interação entre os alimentos – ele é a autoridade mais importante no assunto.”
Thomas Keller, chef dos restaurantes The French Laundry e Per Se
“McGee é o pai da ciência culinária moderna e de longe o escritor mais a-gradável de se ler sobre o tema.”
The Sunday Telegraph
“Todos nós gostaríamos de ter Harold na cozinha enquanto trabalhamos, mas já que isso é impossível, este
livro é o melhor que poderia ter aconteci-do.” Ruth Reichl, autora de Alho e safiras

Outros livros de interesse

O que Einstein disse a
seu cozinheiro 1
A ciência na cozinha
Robert L. Wolke
300pp
ilustrado
R$ 49,90
e-book: R$34,90

O que Einstein disse a seu
cozinheiro – 2
Mais ciência na cozinha
Robert L. Wolke
352pp
ilustrado, inclui receitas
R$ 49,90
e-book: R$34,90

Elementos da culinária de A
a Z: técnicas, ingredientes e
utensílios

A arte do chef traduzida para a
cozinha da sua casa
Michael Ruhlman
292pp
R$ 54,00

Grande Dicionário de
Culinária

Alexandre Dumas
340pp
Inclui receitas e ilustrações
R$ 109,00
e-book: R$ 69

Aprendiz de cozinheiro

Separar, viajar e… cozinhar
na França e na Itália
Bob Spitz
360pp
R$ 42,90
e-book: R$29,90

Uma maçã por dia

Mitos e verdades sobre os
alimentos que comemos
Joe Schwarcz
308pp
R$ 44,90

Guia ilustrado Zahar
de azeite
Charles Quest-Ritson
288pp
ilustrado
R$ 54,00

Ervas, temperos e
condimentos de A a Z

Tom Stobart
364pp
ilustrado
R$ 59,90

Novos tempos
Os homens que enfrentaram um furacão, o rapaz que
surfava nuvens e outras histórias de tempestades no Brasil
Ana Lúcia Azevedo

Sinopse
Esse é um livro sobre o clima, o tempo que governa nossas vidas. Ele influencia a hora que chegamos ao trabalho, se vamos ou não à praia, o tamanho do engarrafamento, o preço dos alimentos e também nossa saúde.
Movida por informações que coletou nas muitas reportagens que fez sobre o tema, a premiada jornalista
científica Ana Lucia Azevedo decidiu compartilhar com o leitor tudo o que conversou, perguntou e aprendeu
com cientistas, pescadores e gente de todo tipo de ofício que, por profissão ou paixão, está mais próxima do
tempo e seus elementos.
Em Novos tempos, esse assunto de tamanha importância ganha leveza e graça, com histórias curiosas de
pessoas apaixonadas pelos ventos, que veem nas manifestações atmosféricas verdadeiros espetáculos do céu
– intrépidos aventureiros que se arriscam para ampliar nosso conhecimento sobre o clima no Brasil.

Ana Lúcia Azevedo
A autora é editora de ciência,
saúde, meio ambiente e
história do jornal O Globo.
Graduada em Comunicação
Social pela UFF e mestre em
Geografia pela UFRJ, em 23
anos de jornalismo já publicou
mais de mil reportagens sobre
temas ligados à ciência. Em
2011, recebeu o Prêmio José
Reis de Divulgação Científica e Tecnológica (CNPq) –
a mais importante distinção concedida ao jornalismo
de ciência no Brasil –, pelo conjunto de sua carreira.
Ganhou também o prêmio Esso de Jornalismo
na categoria Informação Científica, Ambiental e
Tecnológica (2002). Carioca, ama observar o tempo
desde menina.

Ficha técnica
304pp
16 x 23 cm
tiragem: 3.000 exs
ISBN 978-85-378-0825-2
e-ISBN 978-85-378-0845-0
nas livrarias: 16 de maio
R$39,90
e-book: R$28
Ciências, Aventura, Geografia, Ecologia
Palavras-chave: grande público, mudanças
climáticas, geografia, ecologia

Público-alvo

público amplo e interessado em ciência,
fenômenos climáticos, ecologia, aventura

Saiba mais
• Novos tempos é dedicado principalmente a um público curioso, e não só aos especialistas.
• A autora realizou uma pesquisa séria sobre o clima no Brasil, incluindo entrevistas com inúmeros estudiosos
ligados a universidades ou que têm voluntariamente sistematizado informações sobre tempestades, ventos,
nuvens, furacões etc (os nossos caçadores de tempestades).
• Há diversos boxes com curiosidades sobre os fenômenos estudados.

• O livro debate também a falsa ideia de que alguns desses fenômenos não aconteceriam no Brasil, mostrando
que, pelo contrário, não só acontecem como têm produzido catástrofes, em vista da ocupação desordenada de
locais propícios a esses acidentes (tragédia da Região Serrana no Rio e furacão Catarina por exemplo).
• Escrito em linguagem simples e ágil, a obra inclui informações sobre a relação entre nosso corpo e o clima
e recomendações práticas de como se proteger das intempéries.
• No final, a autora recomenda endereços de internet para pesquisa e também sugestões de leitura, entre eles o
Grupo virtual Storm Chasers Brasil (flickr.com/groups/stormchasersbrazil) e a Rede Voluntária de Observadores
de Tempestades (gruma.ufsm.br/revot).

Outros livros de interesse

A vida no limite

Seis graus

A ciência da
sobrevivência
Frances Ashcroft
316pp
ilustrado
R$ 54,00
e-book: R$ 39,90

O aquecimento global e
o que você pode fazer
para evitar uma catástrofe
Mark Lynas
304pp
R$ 49,90

Os Dentes do Diabo

Uma história de obsessão
e sobrevivência entre os
grandes tubarões-brancos
Susan Casey
332pp
ilustrado
R$ 49,90
e-book: R$34,90

A onda

Em busca das gigantes
do oceano
Susan Casey
328pp
Ilustrado
R$ 36,00
e-book: R$ 26,90

40.000 pinguins

A inspiradora história
do maior salvamento de
animais selvagens do
mundo
Dyan deNapoli
312pp
ilustrado
R$ 59,90
e-book: R$ 39,90

Na África selvagem
Uma emocionante
história real
Mark Seal
272pp
Ilustrado
R$ 42,00
e-book: R$ 29,90

A história das Coisas

Da natureza ao lixo, o
que acontece com tudo
que consumimos
Annie Leonard
304pp
ilustrado
R$ 49,00
e-book: R$ 34,90
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Todo paciente tem uma
história para contar
Em busca da política
Zygmunt Bauman
216pp
R$ 44,00

Mistérios médicos e a arte
do diagnóstico
Lisa Sanders
328pp
R$ 42,00
e-book: R$ 29,90

As aventuras de
Sherlock Holmes
Filosofia da Ciência
Alberto Oliva
76pp
R$ 19,90
e-book: R$ 12,90

Cinco lições sobre a
teoria de Jacques Lacan
J.-D. Nasio
176pp
R$ 44,00
e-book: R$ 29,90

Sherlock Holmes –
Edição comentada, vol. 1
(contos)
Arthur Conan Doyle
484pp
Ilustrado
R$ 46,00

Alice no país dos enigmas
Incríveis problemas lógicos
no País das Maravilhas
Raymond Smullyan
192pp
ilustrado
R$ 42,00

Como Ler uma Partitura
Roy Bennett
104pp
ilustrado
R$ 42,00

Sobre a Televisão
Pierre Bourdieu
144pp
R$ 34,90

O Mal-Estar da PósModernidade

Outros Escritos

Zygmunt Bauman
276pp
R$ 54,00

Jacques Lacan
608pp
R$ 129,00

Geografias Pós-Modernas
A reafirmação do espaço na
teoria social crítica
Edward W. Soja
324pp
R$ 69,90
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