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“Todas as crianças crescem, menos uma.” Como pó de 
fada, há cem anos estas palavras transportam os leitores 
para um mundo mágico, povoado pela família Darling e 
pelos habitantes da Terra do Nunca .
 
Na história criada pelo escritor escocês J.M.Barrie e 
publicada pela primeira vez no início do século XX, Peter 
Pan e a fada Sininho levam Wendy, João e Miguel para 
conhecer o lugar em que vivem, a Terra do Nunca, onde 
todos são eternamente crianças. Junto com os meninos 
perdidos eles vão enfrentar o temível Capitão Gancho e 
seus piratas, conhecer índios e sereias, em uma história 
cheia de emoção e aventuras.

A edição da Zahar é digna dessa obra clássica. Tem 
texto integral, tradução cuidadosa, ilustrações originais, 
notas de Thiago Lins e apresentação da autora de livros 
infantojuvenis Flávia Lins e Silva.

224pp
Nas livrarias: 3 de setembro
R$39,90
       R$28

Tradução: Julia Romeu
Apresentação: Flavia Lins e Silva
Notas: Thiago Lins



A mulher da gargantilha 
de veludo e outras 

HISTÓRIAS DE TERROR
Edição definitiva
comentada e ilustrada

Dumas
Alexandre

A mulher da gargantilha de veludo tem por prota-
gonista E.T.A. Hoffmann, o mestre alemão da literatura 
fantástica. Visitando Paris em 1793, sob o regime 
do Terror, ele conhece um médico misterioso e se 
apaixona por uma linda bailarina, que traz no pescoço 
uma sinistra gargantilha de veludo e é amante do 
poderoso revolucionário Danton. Esses personagens 
irão envolver o protagonista num impressionante, e 
trágico, delírio amoroso. 

Em 1001 fantasmas, um homem se entrega à polícia 
dizendo que a cabeça de sua esposa – a quem ele 
acabara de decapitar – falara com ele após rolar 
no chão. Autoridades municipais e testemunhas do 
processo põem-se a debater sobre o inusitado incidente. 
Seria possível algo assim realmente ocorrer? Enquanto 
discutem, todos revelam já ter vivido os mais estranhos 
casos sobrenaturais...  

Com sua escrita ágil e envolvente de sempre, Dumas 
cria aqui ambientes soturnos, habitados por vampiros e 
fantasmas, visitando o gênero do terror com maestria. O 
livro integra a coleção Clássicos – Edições Comentadas 
e conta com cerca de 350 notas, além de ilustrações 
originais.

Nas livrarias: 5 de novembro 

Tradução: André Telles  
e Rodrigo Lacerda
Apresentação: Heloísa Prieto
Notas: André Telles



Cristina Chacel

Em clima de suspense e narrando uma contundente 
história verídica do período da ditadura militar no Brasil, 
a autora revela o incrível personagem que foi o mineiro 
Carlos Alberto Soares de Freitas, o dirigente Breno da 
organização clandestina de esquerda VAR-Palmares.

Conhecido como Beto, pela força de sua liderança atraía 
para a resistência política inúmeros jovens, entre eles a 
então secundarista de dezesseis anos Dilma Rousseff, 
atual presidente da República e uma das personagens 
dessa trama.

Em fevereiro de 1981, uma década após seu 
desaparecimento, descobre-se que Beto havia sido 
assassinado em uma casa em Petrópolis (RJ), conhecida 
como a Casa da Morte, onde presos políticos eram 
mantidos em cárcere privado, sendo barbaramente 
torturados e quase sempre mortos.

Enriquecido com cerca de 50 imagens, Seu amigo 
esteve aqui é um livro eletrizante, que contribui para 
desvelar uma parte da história brasileira que só há pouco 
começou a ser recuperada, e que ganha novo impulso 
com a recente instauração da Comissão Nacional da 
Verdade, por iniciativa do governo.

232pp
Nas livrarias: 15 de outubro
R$42
       R$29,90

Consultores:
Flavia de Camargo Cavalcanti
Sergio Emanuel Dias Campos
Sergio Soares Xavier Ferreira     

A história do desaparecido político Carlos Alberto 
Soares de Freitas, assassinado na Casa da Morte



O Leão da 
Toscana
A emocionante história do ciclista 
campeão que desafiou os nazistas na 
Segunda Guerra e inspirou uma nação

Aili e Andres McConnon

Lenda italiana do ciclismo, Gino Bartali surpreendeu o 
mundo em 1938 ao vencer o Tour de France, tornando-se
um ícone do esporte internacional. Pouco tempo depois, 
durante a ocupação nazista na Itália, o ciclista não apenas
recusou o convite de Benito Mussolini para ser garoto-
propaganda do regime fascista, como passou a transportar, 
no quadro de sua bicicleta, identidades falsas que livraram 
inúmeros judeus de serem deportados para os campos de 
concentração. Bartali - que também escondia uma família 
judia em seu apartamento - ainda ajudou a pacificar a 
devastada Itália do fim de guerra com o bicampeonato na 
famosa competição francesa, em 1948.
 
O livro conta a heroica e desconhecida história de um 
homem e sua capacidade de resistência diante da 
adversidade. Um conto épico de coragem, retorno e 
redenção de um dos maiores atletas do século XX.

“‘Não serás omisso’ é um poderoso ensinamento bíblico. 
O livro de Aili e Andres McConnon oferece um exemplo 
emocionante de coragem moral. Um cidadão simples, 
e grande atleta, decide se opor a uma ditadura política 
cruel e racista salvando vítimas judias na Itália. Era tão 
difícil tornar-se um herói então? Era o necessário – o 
necessário para permanecer humano.” 
Elie Wiesel, Prêmio Nobel da Paz

Nas livrarias: 19 de novembro

Tradução: Sergio Goes de Paula     



Este é o primeiro livro de história geral da matemática 
propriamente brasileiro e resultado de pesquisa original. 
Até o momento, as publicações em uso no Brasil sobre o 
tema têm sido traduções de obras lançadas nos Estados 
Unidos – em geral reedições de títulos de décadas 
atrás que seguem padrões atualmente considerados 
ultrapassados pela historiografia.
 
Em linguagem objetiva e com ilustrações, Tatiana 
Roque apresenta um olhar crítico sobre o modo como a 
história da matemática tem sido contada ao longo dos 
tempos. Para tanto, aborda os sistemas matemáticos 
desenvolvidos desde a Mesopotâmia até o século XIX. 
Nessa ousada empreitada, um dos objetivos principais da 
autora é acabar com a falsa ideia de que a matemática 
seria essencialmente abstrata e teórica, acessível apenas 
a gênios. 
 
História da matemática é uma fascinante viagem pelo 
pensamento matemático que leva em conta os fatores 
culturais e sociais de cada período histórico analisado, 
além dos científicos.  Essencial para professores, interessa 
também a todos os que sempre quiseram ler sobre o 
tema mas o consideravam árido ou distante demais da 
vida cotidiana.

História da
matemática

Tatiana Roque

Uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas

512pp
Nas livrarias: 3 de setembro
R$59,90
       R$39,90

Prefácio: Gert Schubring, livre-
docente em história da matemáti-
ca e pesquisador na Universidade 
de Bielefeld, Alemanha     



AS 77 LEIS DA ECONOMIA

As leis secretas  
da economia
As leis de Campos-Kafka revistas  
e vastamente ampliadas

Gustavo H.B. Franco

A partir do mote de que a economia brasileira não obedece a nenhuma 
das leis conhecidas e que, portanto, cabe investigar “as normas secretas 
de seu funcionamento”, o autor busca retratar as idiossincrasias dos 
costumes e das práticas que envolvem as políticas financeiras no país. 
O resultado é um divertido livro que recorre a personalidades diversas 
da cultura nacional e internacional – como Maquiavel, Gorbachev, 
Shakespeare, Vargas Llosa, Machado de Assis, Roberto Campos 
e Alexandre Kafka – para abordar de modo crítico temas como: 
burocracia, Plano Real, FMI, privatização, hiperinflação, moratória, 
política monetária.

Apesar do tom sardônico que permeia as 74 leis apresentadas, o que às 
vezes só faz ressaltar o trágico de inúmeras situações, o autor diz que 
as bizarrices do Brasil são todas elas explicadas através do bom-senso e 
da boa teoria econômica, desde que se compreenda o contexto e seus 
incentivos, sempre exóticos e incomuns, que provocam comportamentos 
surpreendentes, mas paradoxais apenas na aparência.

Nas livrarias: 19 de novembro     



O fole roncou
Uma história do forró

Carlos Marcelo e Rosualdo Rodrigues

Este é um livro sobre a ascensão, o auge e o ocaso de 
um dos mais autênticos gêneros musicais brasileiros, 
contados a partir do entrecruzamento de episódios 
marcantes de trajetórias artísticas e pessoais vividos 
por nomes como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, 
Marinês, Dominguinhos, Anastácia, Antônio Barros, 
Genival Lacerda, Elino Julião, entre outros nomes que 
fizeram – e ainda fazem – a história do forró.
 
O estilo do livro, bastante coloquial, preserva inclusive 
a fala dos personagens, cheio de causos reais e engra-
çados, o que dá um sabor particular à leitura. Essa 
edição chega às livrarias no ano em que se comemoram 
100 anos de nascimento de Luiz Gonzaga, o Gonzagão. 
A vasta pesquisa realizada pelos autores resultou num 
relato inteligente e atraente.
 
Os autores: Carlos Marcelo, ganhador de um Prêmio Esso, 
é editor-chefe do jornal O Estado de Minas. Rosualdo 
Rodrigues é jornalista do Correio Brasiliense.

Nas livrarias: 5 de novembro     



Mais de 550 receitas de dar água na boca

A cozinha 
vegetariana
para todos

Rose Elliot

Este é o único livro de receitas vegetarianas de que você 
precisa. A cozinha vegetariana para todos traz mais 
de 550 receitas de dar água na boca para qualquer 
ocasião: sopas saudáveis, entradas, saladas, pratos de 
massa fáceis de fazer, tortas variadas, além de deliciosos 
bolos, sobremesas e pães.
 
Presença obrigatória em qualquer cozinha, este é o 
clássico de Rose Elliot, precursora da cozinha vegetariana 
e autora de cerca de 60 títulos que já venderam mais de 3 
milhões de exemplares. Um livro para quem é vegetariano, 
vegan ou para aqueles que querem apenas ótimas ideias 
de pratos saborosos.
 
Um dos 50 melhores livros de receitas do The Independent
 
“Praticamente uma bíblia para vegetarianos em todo o 
mundo, os pratos de Rose vão encorajar e deliciar para 
sempre.” Cook Vegetarian
 
“Toda cozinha devia ter um exemplar.” Metro

360pp, ilustrado
Nas livrarias: 1o de outubro
R$59,90
       R$39,90

Tradução: Bruno Fiuza
Seleção, organização e revisão 
técnica: Flavia G. Pantoja     



William Poundstone

VocÊ É inteligente o bastante Para trabalhar no 

Questões impossíveis e enigmas lógicos insanos usados nas 
 entrevistas das maiores empresas do mundo

?
Como você pesaria sua cabeça? Você foi reduzido à 
altura de uma moeda e jogado num liquidificador. 
As lâminas começarão a se mover dentro de sessenta 
segundos. O que você faz? 

Essas são apenas algumas das questões apresentadas em 
Você é inteligente o bastante para trabalhar no 
Google?. Revelando segredos e histórias das ardilosas 
técnicas de entrevista utilizadas pelas maiores empresas 
do mundo, William Poundstone usa como referência a 
maior e mais inovadora delas para explicar e solucionar 
dezenas das questões mais desafiadoras adotadas hoje 
em dia.

O livro pode ser lido como um guia fascinante, divertido
e indispensável por candidatos, profissionais de RH  e por 
quem quer se manter atualizado. Mas também é feito 
sob medida para os fãs de enigmas lógicos e charadas 
matemáticas.

”Poundstone desafia todos os leitores a testar a 
sua inteligência com os cérebros das empresas mais 
inovadoras dos Estados Unidos. Para os empregadores, 
ele dá um aviso oportuno sobre pensamento criativo e 
explica por que entrevistas de emprego não funcionam.” 
Bloomberg Businessweek

292pp
Nas livrarias: 17 de setembro
R$44,90
       R$29,90

Tradução:  
Maria Luiza X. de A. Borges     



uma história

Simon may

O amor genuíno é incondicional? Altruísta? Inspirado pela 
beleza ou pela bondade? Necessariamente duradouro? 
Neste livro inovador e sem precedentes, o filósofo Simon 
May investiga essas e outras crenças arraigadas no nosso 
imaginário sobre o amor, revelando que elas são o produto 
de uma longa herança cultural e não correspondem à 
verdadeira natureza dessa emoção suprema.

Com extensa e rigorosa pesquisa, o autor atravessa 
dois milênios e meio do pensamento ocidental para 
demonstrar que nosso ideal de amor se desenvolveu a 
partir de suas origens hebraicas e gregas, através do 
cristianismo. Até que nos últimos duzentos anos a ideia 
de que “Deus é amor” foi invertida e se transformou 
em “amor é Deus” – e assim tornou-se a única religião 
universal que o Ocidente ainda possui. 

May combina brilhantismo intelectual e domínio narrativo 
impecável para buscar os filósofos e escritores, tanto os 
céticos como os crentes no amor, que ousaram pensar 
de um modo diferente sobre o tema: da amizade perfeita 
de Aristóteles e da celebração hedonista de Ovídio 
aos conceitos de perda e luto em Freud, passando pela 
autenticidade pessoal de Rousseau, pela afirmação de 
Nietzsche e pelo tédio de Proust.

“May pode simplesmente ter conseguido o impossível  
e produzido uma filosofia original do amor.”  
Julian Baggini, Financial Times

376pp
Nas livrarias: 15 de outubro
R$59,90
       R$39,90

Tradução:  
Maria Luiza X. de A. Borges     



AVENTURAS MATEMATICAS

VACAS NO LABIRINTO E
OUTROS ENIGMAS LÓGICOS

Talvez você pense que matemática é um assunto muito 
sério – “sério” não precisa ser igual a “solene”, e com 
estas Aventuras matemáticas Ian Stewart prova mais 
uma vez que a matemática pode ser divertida!

Lançando mão de jogos, enigmas e desafios lógicos – 
como nos dois volumes de Mania de matemática, um 
sucesso no Brasil –, Stewart faz de raciocínios elaborados 
algo compreensível para qualquer um. E incentiva o leitor 
à investigação e à descoberta matemáticas, ao revelar 
que, por trás de temas tão variados quanto tribunais de 
justiça, nós de marinheiro e a brincadeira da cama de 
gato, encontramos geometria, probabilidades, análise 
combinatória, topologia e teoria dos números, além de 
várias áreas de matemática aplicada.

As explicações são complementadas por gráficos, 
ilustrações e esquemas, bem como por indicações de 
sites e comentários feitos por leitores da coluna de 
Stewart na revista Scientific American. E os capítulos são 
independentes e podem ser lidos em qualquer ordem. 
Aventure-se sem medo!

240pp, ilustrado
Nas livrarias: 1o de outubro
R$42

Tradução:  
Maria Luiza X. de A. Borges
Revisão técnica:  
Samuel Jurkiewicz (Coppe-UFRJ)     



para ganhar 
a guerra
as 25 melhores táticas de todos os tempos

rob Johnson, michael Whitby, John France

Livros sobre batalhas e guerras nem sempre são 
compilações de feitos militares apenas – muitos 
são também exemplos de liderança e genialidade 
estratégica, com lições para situações críticas da vida 
pessoal ou profissional. Não à toa, obras como A arte da 
guerra, do general chinês Sun Tzu, são referência central 
para empresários, políticos e líderes tanto quanto para 
militares e historiadores.

Para ganhar a guerra: as 25 melhores táticas de 
todos os tempos segue essa tradição. Com narrativa ágil 
e conhecimento de causa, os autores analisam em cada 
capítulo uma tática de guerra que entrou para a história 
— o ataque ao centro de gravidade do adversário; o 
cerco; o flanqueamento; a ação de choque; a defesa em 
profundidade —, apresentando uma inovadora visão 
comparativa dessas manobras ao longo dos séculos.

Assim, atravessamos conflitos que vão de Alexandre 
o Grande à Guerra do Vietnã e aos ataques terroristas 
palestinos, passando pela vitória de Napoleão em 
Austerlitz e por batalhas decisivas da Segunda Guerra 
Mundial. E aprendemos que, mesmo com todos os 
avanços tecnológicos, certas táticas sobreviveram 
ao tempo. Um livro indispensável para historiadores, 
militares, estrategistas e líderes de qualquer área.

312pp, ilustrado
Nas livrarias: 1o de outubro
R$44
       R$29,90

Tradução: Alexandre Martins     



PILAR NO EGITO

Basta um empurrão na rede mágica e... lá se vão Pilar, Breno e o gato Samba novamente. 
Desta vez, eles encontram Tutancâmon, o jovem faraó do Egito,  que foi enterrado vivo 
e precisa de ajuda para voltar ao trono. Juntos, eles navegam numa feluca pelo rio Nilo, 
voam com a Fênix, entram numa pirâmide, aprendem a escrever com os hieróglifos, 
enfim, vivem mil aventuras inesquecíveis pelo Egito. 

Se você quer saber mais sobre o Egito e aprender um pouco da escrita em hieróglifos, 
embarque com Pilar e Breno nesta história e... boa viagem!

Para acompanhar o dia a dia da Pilar, acesse o blog diariodepilar.wordpress.com

Flávia Lins e Silva

Nas livrarias: 19 de novembro     



LISTA 13 LIVROS

O QUE VEM POR AÍ EM 2013
COMO CRIAR FILHOS INTELIGENTES E FELIZES
John Medina
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SUBLIMINAR: COMO O INCONSCIENTE GOVERNA NOSSO COMPORTAMENTO
Leonard Mlodinow
 
UM ANTROPÓLOGO NA CIDADE
Gilberto Velho
 
SOBRE A EDUCAÇÃO
Zygmunt Bauman
 
17 EQUAÇÕES QUE MUDARAM O MUNDO
Ian Stewart
 
REI ARTHUR: EDIÇÃO COMENTADA E ILUSTRADA
Howard Pyle
 
MARIA ANTONIETA: O RETRATO DE UMA MULHER COMUM
Stefan Zweig
 
O CÃO DOS BASKERVILLE
Arthur Conan Doyle
 
PARA O QUE VOCÊ ESTÁ OLHANDO? UMA BREVE HISTÓRIA DA ARTE 
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O MELHOR DO TEATRO GREGO: EDIÇÃO COMENTADA E ILUSTRADA
Prometeu acorrentado, Édipo Rei, Medeia, As nuvens
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