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Sinopse

Presença obrigatória em qualquer cozinha, A cozinha vegetariana para todos é um livro para quem é vegetari-
ano, vegan ou para aqueles que querem apenas ótimas ideias de pratos saborosos.

Esta é uma edição selecionada da bíblia das receitas vegetarianas de Rose Elliot em versão atualizada e defini-
tiva do clássico best-seller The Complete Vegetarian.

Adaptado ao contexto brasileiro e com seleção, organização e revisão técnica da especialista em culinária Fla-
via G. Pantoja, o livro traz mais de 550 receitas saborosas para todo o tipo de ocasião, combinando pratos clás-
sicos atemporais com receitas modernas — sopas saudáveis, entradas, saladas, pratos de massa, tortas variadas, 
além de deliciosos bolos, sobremesas e pães.

A cozinha vegetariana para todos
Mais de 550 receitas de dar água na boca

Rose Elliot

A bíblia da cozinha vegetariana

Público-alvo
público geral interessado em receitas culinárias e gastronomia; praticantes e interessados em vegetarianismo, 
veganismo, cozinha viva, culinária vegetariana, dieta saudável, culinárias alternativas; cozinheiros 
profissionais e amadores e gourmets em geral.

Ficha técnica

360 pp, ilustrado
16 x 23 cm
tradução: Bruno Fiúza
seleção, organização e consultoria: Flavia G. 
Pantoja
tiragem: 4.000 exs.
ISBN 978-85-378-0887-0
e-ISBN 978-85-378-0918-1
nas livrarias: 1º de outubro
R$ 59,90
e-book: 39,90

Gastronomia
Palavras-chave: Receitas, alimentação, grande 
público

Rose Elliot 

Autora de livros de receitas 
vegetarianas mais famosa 
da Inglaterra e reconhecida 
internacionalmente. Foi 
precursora do vegetarianismo 
e responsável por ajudar a 
popularizá-lo em seu país. 
Colaboradora de diversas 
revistas e jornais, tem uma 

coluna mensal na revista Cook Vegetarian! e, desde 
2005, escreve com êxito a popular coluna “The 
Vegetarian Kitchen” na revista Guardian Week. Vive 
em Londres e Hampshire. Para mais informações 
visite www.roseelliot.com
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Saiba mais

• O primeiro livro de Rose Elliot — Simply Delicious, publicado em 1967 — foi escrito em resposta aos 
diversos pedidos de receitas que ela recebia dos visitantes da casa de repouso administrada por seus pais, 
onde cozinhava. O livro foi muito elogiado e, desde então, Elliot publicou cerca de sessenta outros livros de 
culinária vegetariana e vegan, que, juntos, venderam mais de três milhões de exemplares no mundo inteiro.

• Coincidência ou não, desde que Rose Elliot começou a escrever o número de vegetarianos, integrais ou 
parciais, cresceu de centenas de milhares de pessoas para mais de quatro milhões de praticantes no Reino 
Unido.

•  A cozinha vegetariana para todos é o primeiro livro exclusivamente de receitas lançado pela Zahar. A 
edição, em capa dura, traz índice remissivo e inúmeras receitas para todos os gostos, que irão agradar mesmo 
àqueles que não são vegetarianos.

• A autora participou diversas vezes de programas de rádio e televisão, e num deles, o Woman’s Hour, da 
Radio 4, provocou o maior número de pedidos de receitas da história da emissora.

• Militante do vegetarianismo, integra a Vegetarian Society do Reino Unido, a Viva! (Vegetarian International 
Voice for Animals) e a Vegetarian and Vegan Foundation. Em 1999, recebeu o título de Membro da Ordem do 
Império Britânico das mãos da Rainha, “pelos serviços prestados à culinária vegetariana”.

“Rose Elliot é a rainha da cozinha vegetariana”, The Independent

Outros livros de interesse

Dicas para cozinhar bem
Um guia para aproveitar 
melhor alimentos e receitas
Harold McGee
576pp
R$ 69,90

Especiarias & Ervas 
Aromáticas
História, botânica e culinária
Jean-Marie Pelt
224pp
ilustrado
R$ 49,90

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

Ervas, temperos e 
condimentos de A a Z
Tom Stobart
364pp
ilustrado
R$ 59,90
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Sinopse
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 indepen-
dentes e podem ser lidos em qualquer ordem. Aventure-se sem medo!

Aventuras Matemáticas
Vacas no labirinto e outros enigmas lógicos

Ian Stewart

Público-alvo
público amplo, interessados na área; estudantes 
e professores dos ensinos Fundamental e Médio

Ficha técnica

240p, ilustrado
16 x 23 cm
tradução: Maria Luísa X. de A. Borges 
revisão técnica: Samuel Jurkiewicz
tiragem: 4.000 exs.
ISBN 978-85-378-0897-9
nas livrarias: 1º de outubro
R$ 42

Ciências
Palavras-chave: Matemática, enigmas lógicos, 
grande público

O autor é um dos mais famosos 
matemáticos contemporâneos,  
aclamado pela difusão dessa 
disciplina e por torná-la mais 
acessível. Professor emérito 
da Universidade de Warwick, 
Inglaterra, é conhecido no 
mundo todo pela coluna 
que assina mensalmente na 
Scientific American e por 

seus artigos nas revistas Nature e New Scientist. É 
autor de inúmeros livros, entre os quais Almanaque 
das curiosidades matemáticas, Incríveis passatempos 
matemáticos e Mania de matemática (vols.1 e 2), todos 
publicados no Brasil pela Zahar com enorme sucesso.

Ian Stewart
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Saiba mais

• Como transformar o cone da casquinha de sorvete num quadrado?  Uma confissão aumenta a probabilidade 
da culpa? Qual é a forma da lágrima? Um dos mais conhecidos divulgadores de ciência, Ian Stewart está de 
volta com uma nova seleção de curiosos desafios para surpreender e deliciar o leitor!

• Capítulos independentes que podem ser lidos em qualquer ordem

• O livro dá continuidade aos dois volumes de Mania de matemática, um sucesso de vendas no Brasil. Juntos 
somam mais de 45 mil exemplares, entre vendas para o governo e livrarias.

• Com o talento de sempre para explicar com simplicidade mesmo as áreas mais espinhosas da matemática, 
Stewart revela os princípios profundos por trás dos enigmas e jogos que propõe, tornando o aprendizado e o 
raciocínio matemáticos claros, divertidos e atraentes.

Outros livros do autor

Almanaque das 
curiosidades 
matemáticas
Ian Stewart
316pp
ilustrado
R$ 42,00

Incríveis passatempos 
matemáticos
Ian Stewart
356pp
Ilustrado
R$ 44,00

Será que Deus joga dados?
A nova matemática do caos
Ian Stewart
360pp
R$ 59,90

Uma história da simetria na 
matemática
Ian Stewart
348pp
ilustrado
R$ 54,00
e-book: R$ 38

Mania de Matemática 1
Diversão e jogos de lógica e 
matemática
Ian Stewart
208pp
R$ 42,00

Mania de Matemática 2
Novos enigmas e desafios 
matemáticos
Ian Stewart
204pp
ilustrado
R$ 44,00
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Outros livros de interesse

As Aventuras Científicas 
de Sherlock Holmes
O paradoxo de Einstein e 
outros mistérios
Colin Bruce
256pp
ilustrado
R$ 49,90
e-book: R$ 34,90

Novas Aventuras Científicas 
de Sherlock Holmes
Casos de lógica, matemática e 
probabilidade
Colin Bruce
260pp
R$ 52,00
e-book: R$ 34,90

O andar do bêbado
Como o acaso determina 
nossas vidas
Leonard Mlodinow
264pp
R$ 44,90
e-book: R$ 17,50

O enigma de Sherazade
e outros incríveis problemas 
das “Mil e uma noites” à lógica 
moderna
Raymond Smullyan
176pp
R$ 38,00

Você é inteligente o bastante 
para trabalhar no Google?
Questões impossíveis e enigmas 
lógicos insanos usados nas entrevistas 
das maiores empresas do mundo
William Poundstone
292pp
R$44,90
e-book: R$ 29,90

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

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 profis-
sional. Não à toa, obras como A arte da guerra, do general chinês Sun Tzu, são referência central para em-
presários, 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 pal-
estinos, 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. 

Para ganhar a guerra
As 25 melhores táticas de todos os tempos

Rob Johnson, Michael Whitby e John France 

Público-alvo
público geral interessado em história, história 
da guerra e estratégia; historiadores, militares, 
empresários, estrategistas e líderes de 
qualquer área. 

Ficha técnica

312 pp, ilustrado
16 x 23 cm
tradução: Alexandre Martins
tiragem: 4.000 exs.
ISBN 978-85-378-0905-1
e-ISBN 978-85-378-0919-8
nas livrarias: 1º de outubro
R$ 44
e-book: 29,90

História
Palavras-chave: Guerra, negócios

Rob Johnson

Professor emérito da Universidade de Swansea e diretor 
do Callaghan Centre for the Study of Conflict. Escreveu 
livros como The Crusades and the Expansion of Catholic 
Christendom e Victory in the East: A Military History of the 
First Crusade. 

John France 

Professor de clássicos e história antiga na Universidade de 
Warwick. Entre os livros que publicou estão Late Antiquity: 
Empire and Successors e The Cambridge History of Greek 
and Roman Warfare, que recebeu o Distinguished Book 
Award da Society for Military History (2009).

Michael Whitby

Professor de história da guerra na Universidade de Oxford 
e subdiretor do programa de pesquisas Changing Character 
of War. Ex-oficial do Exército britânico, é autor de vários 
livros, entre eles Oil, Islam and Conflict e A Region in 
Turmoil: South Asian Conflicts since 1947.
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Saiba mais

• Para ganhar a guerra traz fotografias, ilustrações e pinturas, além de mapas das batalhas produzidos 
especialmente para o livro.

Alguns exemplos do uso das 25 melhores táticas de todos os tempos:

• Atrair o inimigo para o seu próprio território deu a vitória ao sultão Saladino em 1187, em Hattin, e aos 
russos em 1812, quando venceram Napoleão;

• Com uma audaciosa manobra de flanqueamento, o general Robert E. Lee venceu em Chancellorsville, 
na Guerra Civil americana; a mesma estratégia já havia levado o rei da França à vitória 600 anos antes, em 
Bouvines;

• Tomando a iniciativa, e usando táticas de Blitzkrieg, o general soviético Jukov rompeu as linhas nazistas em 
1939, na Segunda Guerra, para começar a resistência a Hitler na frente oriental; a iniciativa também foi decisiva 
para os exércitos aliados, que conseguiram tomá-la e mantê-la na frente ocidental com os desembarques na 
Normandia, em 1944.

• Algumas das batalhas analisadas no livro:

Outros livros de interesse

O Jogo Imortal
O que o xadrez nos revela 
sobre a guerra, a arte, a ciência 
e o cérebro humano
David Shenk
312pp
ilustrado
R$ 54,00
e-books: R$ 39,90

Guerreiros de Hitler
Guido Knopp
332pp
ilustrado
R$ 59,00

A Guerra dos Seis Dias
Estrasburgo
Austerlitz

A Linha Hindenburg
Midway
Ponte Pegasus

Trafalgar
Yom Kippur
Napoleão na Rússia

Terrorismo palestino
A Batalha do Atlântico
Vietnã

Sobre a Guerra de 
Clausewittz
uma biografia
Hew Strachan
232pp
R$ 48,00

Hitler & Churchill
Segredos da liderança
Andrew Roberts
236pp
ilustrado
R$ 56,00

Os generais de Hitler
Correlli Barnett (org.)
576pp
ilustrado
R$ 92,00
e-book: R$ 64,90
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Sinopse

Em clima de suspense, narra uma contundente história verídica passada no período da ditadura militar no 
Brasil. A partir de pesquisas e depoimentos de familiares, amigos e antigos companheiros de militância, 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. Beto foi um dos três militantes citados e homenageados por Dilma em seu primeiro discurso 
como candidata à Presidência.

Em fevereiro de 1981, uma década após seu desaparecimento, descobre-se que Beto, como outros perseguidos 
por seus ideais, 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 pujante que mostra que, apesar da 
dramática conturbação política que tomou conta do país na década de 1960 e começo da década de 70, com 
toda a sua carga de arbitrariedade e truculência, havia espaço para rasgos de solidariedade, utopias e momen-
tos de pura diversão. Um livro eletrizante que contribui para desvelar uma parte da história brasileira que só há 
pouco começou a ser recuperada, e cuja escrita ganha novo impulso com a recente instauração da Comissão 
Nacional da Verdade, por iniciativa do governo.

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

Cristina Chacel

Público-alvo
público interessado na história recente do Brasil, 
pesquisadores e estudiosos do regime militar.

Ficha técnica

232 pp
16 x 23 cm
tiragem: 5.000 exs.
ISBN 978-85-378-0908-2
e-ISBN 978-85-378-0933-4
nas livrarias: 15 de outubro
R$ 42,00
e-book: R$ 29,90

Biografia, Política 
Palavras-chave: memórias                                                                                                              

Cristina Chacel

Jornalista, tendo passado 
pelas principais redações 
cariocas – Rádio JB, Última 
Hora, Jornal do Brasil e O 
Globo. Foi repórter, redatora 
e editora, quase sempre 
nas áreas de economia e 
tecnologia. Há vinte anos 
é freelancer. Trabalha com 

comunicação corporativa, criação de textos 
institucionais – vários publicados em livros –, 
políticas públicas e projetos sociais e solidários no 
Rio de Janeiro, cidade onde nasceu e vive. 
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Saiba mais

• As imagens incluem: fotos de documentos pessoais de Beto; de sua juventude, entre familiares e amigos; da 
viagem a Cuba, feita em 1962; do período de militância (cartas, recortes de jornais, cartazes); da Casa da Morte.

• O prefaciador Álvaro Caldas é jornalista, escritor, autor de Tirando o capuz e Balé da utopia, e professor da 
PUC-Rio. Foi militante do PCBR e, nos anos 1970, passou dois anos e meio preso.

• Em 2011, numa ação isolada, surpreendente e inédita na história do país, um promotor do Ministério Público 
Militar do Rio de Janeiro decidiu instaurar investigação criminal para apurar casos de desaparecidos políticos 
durante a ditadura. Da lista de 27 nomes, Beto é um dos primeiros a ter seu processo instaurado.

• O livro resulta de um exaustivo trabalho de equipe levado a cabo ao longo de três anos por quatro pessoas: 
Sergio Campos, ex-companheiro de Beto na VAR-Palmares e último a vê-lo antes de sua prisão e sequestro 
(idealizador desse livro, doou parte da indenização recebida pela Comissão Nacional de Anistia para o início 
do projeto); Sergio Ferreira, primo-irmão de Beto; Flavia Cavalcanti, ex-militante da VAR-Palmares; e Cristina 
Chacel, jornalista convidada a compor o perfil de alguém cujos últimos quatro anos de vida foram passados na 
mais absoluta clandestinidade.

• Trecho do primeiro discurso de Dilma Rousseff como candidata à Presidência, em fevereiro de 2010:
“... não posso deixar de ter uma lembrança especial para aqueles que não mais estão conosco. Para aqueles que 
caíram pelos nossos ideais. Eles fazem parte de minha história. Mais que isso: eles são parte da história do Brasil. 
... Carlos Alberto Soares de Freitas, Beto, você ia adorar estar aqui conosco...”

A sombra do ditador
Memórias políticas do Chile sob 
Pinochet
Heraldo Muñoz
396pp
Ilustrado
R$ 72,00
e-book: R$ 49,90

Outros livros de interesse

A política nos quartéis
Revoltas e protestos de oficiais 
na ditadura militar brasileira
Maud Chirio
264pp
R$ 49,90
e-book: R$ 35,00

Ditadura Militar, 
Esquerdas e Sociedade
Daniel Aarão Reis
92pp
ilustrado
R$ 22,00
e-book: R$ 14,90

Kissinger e o Brasil
Matias Spektor
236pp
ilustrado
R$ 44,00
e-book: R$ 29,90

Ideais Traídos
A mais grave crise dos governos 
militares narrada por um de seus 
protagonistas
Sylvio Frota
664pp
ilustrado
R$ 94,00
e-book: R$ 59,90

1968, eles só queriam mudar 
o mundo
Regina Zappa e Ernesto Soto
312pp
ilustrado
R$ 54,00
e-book: R$ 34,90
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Sinopse

O amor genuíno é incondicional? Altruísta? Inspirado pela beleza ou pela bondade? Necessariamente dura-
douro? 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 cor-
respondem à verdadeira natureza dessa emoção suprema.

Com extensa e rigorosa pesquisa, o autor atravessa dois milênios e meio do pensamento ocidental para demon-
strar que nosso ideal de amor se desenvolveu a partir de suas origens hebraicas e gregas, através do cristian-
ismo. 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.

Amor: uma história

Simon May

Público-alvo
público geral interessado em filosofia e história; pesquisadores, professores e estudantes da área de Humanas. 

Ficha técnica

376 pp
16 x 23 cm
tradução: Maria Luiza X. de A. Borges
tiragem: 3.000 exs.
ISBN 978-85-378-0885-6
e-ISBN 978-85-378-0920-4
nas livrarias: 15 de outubro
R$ 59,90
e-book: R$ 39,90

Filosofia, História

Simon May

Professor visitante de 
filosofia no Kings’s College, 
Universidade de Londres. 
Dentre seus livros destaca-
se Thinking Aloud (2009), 
coletânea de seus próprios 
aforismos, que foi escolhido 
um dos Livros do Ano do 
Financial Times.

http://www.zahar.com.br/
http://www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=1385


Saiba mais

• O autor é especialista nos campos da ética, da filosofia alemã – em especial  Schopenhauer, Nietzsche e 
Heidegger – e da filosofia das emoções. Publicou diversos trabalhos sobre esses temas, tendo sido organizador 
da aclamada coletânea de ensaios Nietzsche’s “On the Genealogy of Morality”: A Critical Guide (Cambridge 
University Press, 2011).

• O livro é uma história filosófica do amor. Veja alguns comentários:

“O relato mais convincente sobre a natureza do amor que eu já li.” Julian Baggini, Financial Times

“Um assombroso tour de force: surpreendente, provocativo, interessante e instrutivo, supera tudo que foi escrito 
até agora sobre esse assunto.” A.C. Grayling, filósofo

“Até agora não havia uma história do amor. Simon May nos deu essa história, e mais... Uma crítica poderosamente 
desmistificadora que discute o que o amor pode e não pode significar em nossas vidas.” John Gray, filósofo, 
London School of Economics
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