Dedicado à literatura, a Tordesilhas se compromete
com a diferença, revisitando com originalidade
autores consagrados, revelando obras de tradições
pouco conhecidas, buscando o novo em passados
remotos, selecionando na criação de hoje o que está
fadado à perenidade. Ao mesmo tempo, persegue
o apuro na produção de seus livros, aparatando
as edições, fixando textos com rigor, convidando
especialistas e tradutores renomados, tornando
a leitura confortável por meio de design gráfico
elegante, funcional e arejado. Publicando romances,
contos, memórias, teatros e graphic novels,
a Tordesilhas é um marco na sua leitura.

ORWELL

UM HOMEM DO NOSSO TEMPO
Richard Bradford
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978-65-5568-005-8 / 15,7 x 23 cm / 376 páginas / P&B / Brochura / R$ 69,90
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Em Orwell: um homem do nosso tempo, Richard Bradford constrói um retrato vívido
do autor e o coloca, juntamente com sua obra, no centro do atual cenário político. Através de uma lente contemporânea, Bradford traça paralelos entre a obra de Orwell e o
Brexit, as fake news, o governo Trump, o movimento #MeToo, procurando responder
a uma pergunta fundamental: se Orwell pudesse se juntar a nós, o que ele pensaria dos
anos em que vivemos?

O HOMEM DA FLOR NA BOCA (E-BOOK)

Luigi Pirandello

O homem da flor na boca, peça escrita pelo italiano Luigi Pirandello, coloca sob os holofotes teatrais o diálogo entre dois homens em um bar perto de uma estação de trem. Já
são as primeiras horas da manhã e conversam brevemente o homem da flor na boca (o
dono do bar) e o freguês, que espera ali pelo primeiro trem do dia. Iniciam a costumeira
conversa fiada travada entre dois estranhos, passando por temas corriqueiros como o
último trem perdido, o casamento, a família e o dia a dia do dono do bar – que observa,
atento e com imaginação, a movimentação das diferentes pessoas pela loja de presentes à
frente. E de repente, em crescente carga dramática, o texto de Pirandello se desdobra em
profundidade de sentidos e emoções.
14 x 21 cm / 40 páginas / P&B / Grátis

MEU NOME É ÉBANO

A VIDA E A OBRA DE LUIZ MELODIA
Toninho Vaz
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Em Meu nome é ébano: a vida e a obra de Luiz Melodia, a história do cantor e compositor da MPB Luiz Melodia é recuperada por meio de relato e pesquisa do jornalista
Toninho Vaz. Uma das vozes mais talentosas da música brasileira emergente nos anos
de chumbo, Luiz Melodia desceu do efervescente morro carioca de São Carlos amadrinhado por Gal Costa e sob a bênção dos amigos Hélio Oiticica, Waly Salomão e
Torquato Neto. Luiz Melodia ocupou seu lugar na história da música brasileira como um
compositor inventivo e poético, e deixou obras-primas como “Pérola negra”, “Estácio,
holly Estácio” e “Juventude transviada”. Neste livro, sua trajetória é relatada para além da
fama de artista maldito que acompanhou sua carreira e ditou seu status de outsider da
MPB, revelando um artista íntegro, profundamente comprometido com sua obra, com
seu legado e com seu tempo.
978-65-5568-030-0 / 15,7 x 23 cm / 336 páginas / P&B com caderno de fotos colorido / Brochura / R$ 55,00

ESTA NOITE SE IMPROVISA (E-BOOK E POD*)
Luigi Pirandello

Em Esta noite se improvisa, a família La Croce vive seus dramas pequeno-burgueses, na
Sicília do início do século XX: o pai se apaixona por uma cantora de cabaré; as filhas são
cortejadas por oficiais aviadores; uma delas se torna estrela da ópera; outra vive um drama
no casamento. O enredo é narrado por Doutor Hinkfuss – personagem que é, ao mesmo tempo, personagem da história de uma companhia teatral, que ele dirige. Assim, dois
enredos correm paralelos na peça: os dramas da família La Croce e o ensaio teatral com
o qual os atores dão vida a eles. Com uma encenação complexa,“Esta noite se improvisa”,
escrita por Pirandello em 1929, alterna duas realidades, duas histórias, que acabam por
tratar também do efeito de ilusão proporcionado pelo próprio teatro.
978-65-5568-004-1 / 14 x 21 cm / 208 páginas / P&B / Brochura / R$ 00
* Impressão sob demanda
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A ELEGÂNCIA DO AGORA
Costanza Pascolato

Maior autoridade em moda e estilo no Brasil, ela chega aos 80 anos mais elegante e
transgressora do que nunca. Neste livro Costanza Pascolato resgata memórias da Itália, a
juventude em São Paulo, casamentos e separações, afetos e paixões, desenhando um guia
com dicas atemporais de estilo. Um manual da beleza ageless, para mulheres de qualquer
idade, em que a ética e a empatia é que definem os segredos de uma elegância que
resiste ao tempo.
978-85-8419-099-7 / 18 x 25 cm / 216 páginas / Colorido / Capa flexível / R$ 98,00

O FIO DA TRAMA

TRÊS PAÍSES, UMA GUERRA E A HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO DE QUATRO MULHERES
Alessandra Blocker e Consuelo Blocker
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Parece ficção, mas é tudo verdade: a trajetória das mulheres da família Pascolato, uma das
maiores referências no mundo da moda brasileira, é apresentada aqui como um romance cheio de suspense e emoção. Na primeira parte do volume,“Alta Costura”, o volume
se concentra nos diários escritos pela matriarca italiana, Gabriella Pascolato, ao longo
de 30 anos, descrevendo suas angústias de juventude, o casamento e as adversidades
enfrentadas na Segunda Guerra, até a vinda da família para o Brasil. Na segunda parte,
“Prêt-a-porter”, o leitor desvenda os diários de Costanza Pascolato, filha de Gabriella,
acompanhando os depoimentos emocionantes de Alessandra e Consuelo Blocker. Uma
narrativa surpreendente, em que mulheres fortes confessam suas fragilidades, revelando
como reconstruíram laços de família e superaram desafios de toda ordem.
978-85-8419-102-4 / 15,7 x 23 cm / 512 páginas / P&B / Brochura / R$ 65,00

DAS TERRAS BÁRBARAS
Ricardo da Costa Aguiar

O que pode ligar um jesuíta do século XVII a um jovem diplomata dos nossos dias? Muita
coisa, sobretudo se o funcionário for descendente do padre. Das terras bárbaras conta o
sofrimento do jesuíta Diogo Vaz de Aguiar, seus percalços e deleites no Novo Mundo. Entre seus fabulosos personagens, há vários históricos, e as pessoas verídicas daquele tempo
emprestam realismo a uma narrativa de muitas guinadas.
Das terras bárbaras não é apenas repleto de surpresas, mas tem cheiro, gosto, cores e
sons do Brasil seiscentista, do Portugal barroco, da África colonial, da São Paulo metrópole,
da Lisboa moderna e até de Brasília. É um romance sobre arrebatamentos e temores de
todos os tamanhos.
978-85-8419-096-6 / 15,7 x 23 cm / 336 páginas / P&B / Brochura / R$ 55,00
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100 PASSOS ATÉ UMA PEGADA

A INCRÍVEL JORNADA CÓSMICA DO SER HUMANO DESDE A ANTIGUIDADE
RUMO À CONQUISTA DA LUA / Lauro Henriques Jr.
Com mais de 200 fotos coloridas e históricas, este livro conta uma história fascinante: a
aventura cósmica do ser humano, da antiguidade até o dia em que pisamos na Lua pela
primeira vez. Cinquenta anos depois da chegada do primeiro astronauta no solo lunar,
em 16 de julho de 1969, este livro celebra uma conquista de toda a humanidade. Os
“100 PASSOS ATÉ UMA PEGADA” revelam os momentos cruciais dessa jornada. Do
primeiro calendário criado em 30.000 anos A.C., passando pelos primeiros foguetes,
filmes, telescópios, até os bastidores da corrida espacial, o volume reúne informações
sobre ciência, cultura, astronomia e história numa linguagem jovem e acessível.
978-85-8419-097-3 / 15,7 x 23 cm / 272 páginas / Colorido / Brochura / R$ 69,00
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O HOMEM RIDÍCULO
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978-85-8419-089-8 / 15,7 x 23 cm / 184 páginas / P&B / Brochura / R$ 44,90
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Marcelo Rubens Paiva
Com humor suficiente para enxergar o quanto os homens podem ser ridículos na
relação com as mulheres, o escritor Marcelo Rubens Paiva traça neste livro um divertidíssimo retrato dos afetos contemporâneos.Traições, pequenas mentiras sinceras, grandes
verdades que não são ditas – os contos e crônicas deste livro contam histórias que ele
viveu e reinventou, ouviu dos amigos, acompanhou de perto. Boêmio assumido, caçula
numa família de três irmãs, o autor adora escutar as mulheres e assim desenvolveu uma
habilidade incomparável para descrever as nuances do universo feminino – admitindo
que o macho anda perdendo território para a esperteza das meninas.
Marcelo Rubens Paiva é autor do best-seller “Feliz Ano Velho”, além de colunista do
jornal “O Estado de São Paulo”, diretor teatral e roteirista.

O PIOR DIA DE TODOS

Daniela Kopsch

O pior dia de todos é um romance terno e perturbador, uma ficção criada a partir de um
dia trágico, que realmente aconteceu – o Massacre do Realengo, como ficou conhecido
o atentado a uma escola do subúrbio do Rio, em que um ex-aluno matou 12 estudantes, a maioria meninas, e depois se suicidou, em abril de 2011. Não é um livro sobre o
massacre, mas sobre a amizade. Escrito por uma jornalista que cobriu o episódio, O pior
dia de todos é uma narrativa comovente e original sobre a difícil experiência de crescer
menina no Brasil, especialmente quando são poucos os recursos, e a imprevisibilidade da
vida nos atropela.
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978-85-8419-090-4 / 15,7 x 23 cm / 264 páginas / P&B / Brochura / R$ 42,00

EFEITO LILITH

Maína Mello
Escrita por uma das mais jovens e talentosas astrólogas brasileiras, Maína Mello, esta novela
trata da influência da chamada lua negra, ou Lilith, no comportamento feminino. Ana, a
protagonista de Efeito Lilith, se apaixona pelo melhor amigo do seu namorado, e com ele
vive uma relação ardente. Para entender seus impulsos eróticos, e ciúmes que não consegue controlar, ela se aprofunda no estudo sobre o mito de Lilith e, aos poucos, consegue
superar seus medos e confiar em seus talentos pessoais e artísticos.
978-85-8419-094-2 / 15,7 x 23 cm / 240 páginas / P&B / Brochura / R$ 39,90
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SE NÃO FOSSE O CABRAL

A MÁFIA QUE DESTRUIU O RIO E ASSALTA O PAÍS
Tom Cardoso
Um homem sem impedimento moral, sem pudores, disposto a tudo para enriquecer. Este
livro-reportagem reconstitui a trajetória de Sergio Cabral Filho, do vereador travestido
de idealista até poderoso governador do estado do Rio, preso pela Operação Lava Jato
depois de ser acusado de receber milhões de propinas para fechar contratos públicos. Se
não fosse o Cabral – A máfia que destruiu o Rio e assalta o país traça o retrato de uma
geração de políticos, parceiros de Cabral num dos maiores esquemas de corrupção na
história do nosso país. Um livro sobre o Brasil da promiscuidade entre os interesses públicos e privados, do fisiologismo político, do tráfico de influências, da corrupção impune.

978-85-8419-081-2 / 15,7 x 23 cm / 312 páginas / P&B / Brochura / R$ 44,90
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MADEMOISELLE CHANEL E O CHEIRO DO AMOR

978-85-8419-075-1 / 15,7 x 23 cm / 288 páginas / P&B / Brochura / R$ 39,90
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NEY MATOGROSSO – VIRA-LATA DE RAÇA
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Ney Matogrosso e Ramon Nunes de Mello (Pesquisa e organização)
Neste livro, o cantor Ney Matogrosso, um dos artistas mais respeitados do Brasil, lembra
de momentos marcantes de sua trajetória pessoal e profissional, dos anos 1970, quando
despontou no cenário nacional com a banda Secos & Molhados, até agora. Ele ressalta
a importância de sua formação familiar – principalmente a relação conturbada com a
autoridade do seu pai –; os lugares onde viveu pelo país; a forte conexão espiritual com a
natureza; a experiência com as drogas; a certeza e o desejo de ser um artista realizado; o
combate a censura e transgressão estética; a liberdade para lidar com sua sexualidade e
seus amores, como a relação que viveu com Cazuza; a firmeza para lidar com as perdas
da vida; e a leveza para lidar com o passar do tempo e se reinventar.
Com cerca de 70 fotografias PB e dois cadernos de fotos coloridos, o livro contém
ainda um anexo com toda a discografia do cantor.
978-85-8419-083-6 / 15,7 x 23 cm / 288 páginas / P&B com fotos em cores / Brochura / R$ 44,90

BICHOBRASIL

ARAQUÉM ALCÂNTARA
Pela primeira vez, ao completar 50 anos de carreira, o mais importante fotógrafo
de natureza do Brasil reúne em um só livro as suas melhores fotos de animais. Em
perigosas madrugadas no Pantanal e na Amazônia, nas noites fechadas das chapadas ou em caminhadas sem trégua pelo sertão, Araquém Alcântara construiu um
retrato surpreendente e amoroso da fauna brasileira.
978-85-84190-64-5 / 17 x 21 cm / 120 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 39,90

NEIL ARMSTRONG
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A BIOGRAFIA ESSENCIAL DO PRIMEIRO HOMEM A PISAR NA LUA
Jay Barbree
Sereno e competente, capaz de agir com rapidez e habilidade mesmo sob extrema pressão, Neil Armstrong nunca se deixou vencer pelo medo, ansiedade ou estresse. Não
que fosse um super-homem, ao contrário – era um rapaz aplicado e modesto, sabia que
precisava se preparar, e muito, se a missão fosse ambiciosa. E assim o fez.Piloto de caça
na guerra da Coreia aos 19 anos, piloto de testes na NASA e engenheiro aeronáutico,
foi comandante da Missão Apollo 11 em julho de 1969. Esta biografia se distingue por
iluminar os episódios essenciais na vida do astronauta, traçando um retrato preciso sobre
a personalidade e as metas de um dos heróis mais fascinantes do século XX.
978-85-8419-080-5 / 15,7 x 23 cm / 320 páginas / P&B / Brochura / R$ 44,90
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Michelle Marly
Baseado em fatos reais, este romance narra um período fascinante e ainda misterioso da
vida de Coco Chanel. Na efervescente Paris de 1919, no ápice de sua carreira, Gabrielle
sofre um revés: seu amante morre num acidente. Muitos temem que ela não consiga
mais produzir, mas Chanel se renova com um projeto que lhe devolve a vontade de
viver: a criação de um perfume que sintetize uma fragrância misteriosa e moderna, a
combinação de muitos elementos, o cheiro do amor. Em sua busca pelo aroma perfeito,
ela se inspira no perfume de Catarina, a Grande, e conhece Dimitri Romanov, príncipe
russo exilado na França. Ao mesmo tempo em que se abre novamente para a vida,
Gabrielle cria o Chanel N° 5, que se tornará o perfume mais famoso do mundo.
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EU E NÃO OUTRA – A VIDA INTENSA DE HILDA HILST
Laura Folgueira e Luisa Destri

Eu e não outra: a vida intensa de Hilda Hilst é o primeiro perfil biográfico da autora
lançado no mercado editorial. Com episódios relatados por fontes próximas a Hilda
Hilst durante toda a vida, além de documentos históricos, o livro traz um panorama
da vida da escritora desde seu nascimento e a história de sua família, em Jaú, até sua
morte, na Casa do Sol, Campinas, em 2004.
A pesquisa foi realizada durante dois anos, e contou com cerca de quarenta entrevistas feitas pessoalmente pelas autoras – formadas em jornalismo e especializadas em
literatura e na obra de Hilda Hilst.
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978-85-8419-070-6 / 15,7 x 23 cm / 232 páginas / P&B com caderno especial em 2 cores / Brochura / R$ 40,00

UM AMOR DE SWANN

Marcel Proust

Esta obra narra o amor obsessivo de Swann, homem culto da aristocracia francesa, por
Odette, mulher fútil de reputação duvidosa. De simples caso desinteressado, a relação
evolui para algo que toma conta da vida do protagonista. Do momento em que Swann
se encanta por Odette ao desfecho da paixão, Proust costura um drama psicológico
que desvenda com sarcasmo e enorme perspicácia filosófica estados psicológicos e
articulações sociais inerentes à natureza humana e atemporais.
Um amor de Swann é a porta de entrada para a monumental obra de um dos maiores escritores do século XX. Trata-se da segunda das três partes de No caminho de
Swann, o primeiro dos sete volumes de Em busca do tempo perdido.
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DIZENDO A QUE VEIO
Soninha Francine
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Atrevida e solidária, Soninha Francine não cansa de nos surpreender. Em uma ação
social pela cidade de São Paulo, ela se apaixonou por um morador de rua, e por essa
paixão foi até o fim, enfrentando a resistência de todos. Não foi uma batalha fácil, mas
Paulo finalmente venceu o alcoolismo e hoje eles formam uma família. Neste livro,
Soninha revela sua atração pelos “feios e sujos” e também conta os bastidores de seu
convívio com protagonistas da política brasileira, como José Serra e João Doria. Ela
sabe que ser feminina tem muito a ver com a capacidade de transgredir limites. Ao ir
além, enfrentar preconceitos e expandir possibilidades para todos, assume sua luta pela
evolução da espécie:“nossa história darwiniana não é uma narrativa de adaptação, e sim
uma história de desafio e destemor”.
978-85-8419-073-7 / 15,7 x 23 cm / 176 páginas / P&B / Brochura / R$ 29,90

O MAL DE LÁZARO

Krishna Monteiro (Santo Antonio da Platina, PR, 1973)
Numa trilha de terra, cruzando montanhas que conduzirão ao mar, a narradora vê a
figura de um homem, a quem batiza de Lázaro. Doente e ferido, ele avança a passos
lentos e é perseguido por uma multidão. A partir daí, o livro revela o drama de um
homem que procurou se fechar ao mundo, mas que se viu forçado a confrontar vozes
íntimas e dramas humanos. A história é contada pelos olhos de uma narradora cuja
identidade é envolta em sombras que se clareiam em breves pistas ao longo da história.
Inspirado pelo poema “A máquina do mundo”, de Drummond, O mal de Lázaro é
uma fábula sobre dor, sofrimento e redenção que conta, na prosa elegante e poética
de Krishna Monteiro, a história de um homem que se abre para o mundo apenas para
vê-lo desmoronar.
978-85-8419-062-1 / 14 x 21 cm / 176 páginas / P&B / Brochura / R$ 33,00
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A SANTA ALIANÇA

978-85-8419-044-7 / 16 x 23 cm / 488 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,90
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AS INVERNAS

Cristina Sánchez-Andrade
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Dolores e Saladina, irmãs apelidadas “As Invernas”, voltam à sua aldeia galega depois
de um penoso exílio na Inglaterra, trazendo consigo lembranças que todos ali queriam
esquecer. Uma linda, outra feia e desdentada, vivem uma relação típica de irmãs. De
seu cotidiano comum, entremeado de flashbacks, vai se descobrindo os segredos macabros e grotescos que permeiam Tierra de Chá.
É do paradoxo do estranho e cotidiano, do cômico e dramático e do terno e perverso
que se descobre a riqueza deste romance, seguindo pegadas de narradores cuja obra
nunca acabamos de decifrar, porque, ao revelar um sentido, abre outros, e sobretudo
abre a vida, sempre vertiginosa e desproporcionada.
978-85-8419-047-8 / 14 x 21 cm / 280 páginas / P&B / Brochura / R$ 38,50

O POMAR DAS ALMAS PERDIDAS
Nadifa Mohamed

Hargeisa, segunda maior cidade da Somália, 1987. A ditadura militar que está no poder
faz demonstrações de força, mas o vento que sopra do deserto traz os rumores de
uma revolução, e em breve, pelos olhos de três mulheres, vamos assistir ao mergulho
do país em uma sangrenta guerra civil. Aos 9 anos, atraída pela promessa de ganhar seu
primeiro par de sapatos, a menina Deqo deixa o campo de refugiados onde nascera.
Em circunstâncias dramáticas, conhece Kawsar, uma viúva que logo em seguida é presa
e espancada por Filsan, uma jovem soldado que deixara a capital para reprimir a rebelião que crescia no norte. Intimista, singelo e poético, O pomar das almas perdidas nos
lembra de que a vida sempre continua, apesar do caos e do sofrimento.
978-85-8419-036-2 / 14 x 21 cm / 296 páginas / P&B / Brochura / R$ 39,90
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AS ALTAS MONTANHAS DE PORTUGAL
Yann Martel

Mais de quinze anos depois do lançamento de As aventuras de Pi, Yann Martel retoma
sua linguagem que mistura humor e tragédia e seu inegável talento em conectar a
narração de história com a fé para nos levar em uma nova jornada. As altas montanhas
de Portugal apresenta três histórias, separadas por décadas no tempo, conectadas pela
dor do luto de seus personagens, em uma metáfora que ilustra a trajetória de uma vida
humana e sua constante busca por um sentido para a existência.
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978-85-8419-054-6 / 14 x 21 cm / 312 páginas / P&B / Brochura / R$ 36,00
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A. J. Kazinski
Terceiro romance da dupla A. J. Kazinski, que já lançou os livros O último homem
bom e O sono e a morte pela Tordesilhas, A Santa Aliança é um thriller eletrizante,
de leitura dinâmica e cheio de reviravoltas, que mescla ficção e realidade com um
toque de teoria conspiratória. Eva Katz tenta recomeçar a vida após o fim de sua
carreira como jornalista e a morte do namorado na guerra do Afeganistão. Em seu
primeiro dia de trabalho numa creche em Copenhague, ela não resiste à tentação de
investigar a verdade sobre um crime relatado em um desenho infantil. Entretanto, na
busca da verdade, Eva acaba mexendo com instâncias muito poderosas da sociedade
dinamarquesa, e o que antes parecia um incidente isolado se revela como parte de
uma rede de segredos que remontam à formação da Santa Aliança, uma coligação
monárquica criada no século XIX.

NÃO HÁ TEMPO A PERDER
Amyr Klink

978-85-8419-046-1 / 16 x 23 cm / 216 páginas / P&B / Brochura / R$ 39,90
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Amyr Klink lembra de momentos difíceis que passou, para realizar seus planos, e garante que as crises podem nos motivar. Em seu novo livro, Não há tempo a perder,
o maior navegador do Atlântico Sul evoca sua experiência para demonstrar como os
projetos mais complexos podem ser realizados, se você se comprometer a destrinchar
cada etapa. E trabalhar duro, ter resiliência. O obstinado homem do mar lembra da infância em Paraty, da adolescência, das vitórias e erros que já cometeu – garantindo que
a pressão pode ser um estímulo para sobrevivermos. Este é um livro sobre a escassez,
o medo, e a nossa misteriosa capacidade de realizar nossos sonhos.
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DOIS

Oscar Nakasato
Zé Paulo é conservador e metódico; Zé Eduardo é irrequieto e instável; são irmãos, mas
jamais se sentiram assim. Enquanto a narrativa coloquial do primeiro revela preconceitos e julgamentos, a do segundo se caracteriza pelas reflexões de uma pessoa que já
não se reconhece na própria família. Zé Paulo vive em Maringá, onde se casa e tem três
filhos. Zé Eduardo parte para São Paulo, onde luta contra a ditadura, é perseguido e acaba exilado. Quando retorna ao Brasil, procura o irmão, mas a aproximação é impossível.
Na leitura deste romance, Oscar Nakasato nos leva com a sensibilidade de sua escrita
a vivenciar as alegrias e dores das relações familiares.
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978-85-8419-058-4 / 14 x 21 cm / 184 páginas / P&B / Brochura / R$ 34,00

LITURGIA DO FIM
Marilia Arnaud

Inácio, escritor e professor universitário, um homem assombrado pela memória e pelos
fantasmas de um segredo familiar, abandona a mulher e a filha, as salas de aula e a literatura para voltar a Perdição, lugar onde nasceu e viveu até os 18 anos. Com essa idade
foi expulso de casa pelo pai, um homem rude e autoritário que educou os filhos com
rigor e frieza. Numa narrativa descontinuada e sinuosa, em que presente e passado se
alternam e se misturam, Inácio narra a infância e a adolescência em Perdição, a vida em
família, a relação difícil com o pai, o terno entendimento com a mãe, a obsessão pela tia
louca, os medos noturnos, o primeiro e único amor, a paixão pelos livros.
978-85-8419-043-0 / 14 x 21 cm / 152 páginas / P&B / Brochura / R$ 30,00
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ESTOU ATRÁS DE VOCÊ
John Ajvide Lindqvist

Neste romance de terror, Lindqvist suga o leitor para um universo que só poderia ter
sido criado por uma das escritas mais macabras e originais do gênero. Em seu mundo
aterrorizante e original, Estou atrás de você faz o coração sangrar e a alma retorcer,
confundindo a realidade com o pior pesadelo.
978-85-8419-057-7 / 15,7 x 23 cm / 408 páginas / P&B / Brochura / R$ 48,00

A DEFINIÇÃO DO AMOR
Jorge Reis-Sá

Numa pequena cidade portuguesa, Susana sofre um AVC. Os médicos decretam sua
morte cerebral ao mesmo tempo que anunciam sua gravidez de doze semanas – causa
provável do acidente vascular. Francisco, o marido, começa então o diário do seu luto,
que vai de maio a outubro, porque decidem não interromper a gestação. Francisco
falará então do que é viver a morte anunciada, com todas as circunstâncias que o
levaram até ali e que diariamente tem de enfrentar. Entre cada um dos meses, uma
véspera se anuncia. Cada uma delas é composta por uma carta, cujo conjunto percorre
trinta anos da vida de pessoas ligadas intimamente ao casal e vai explicar muito do que
agora se passa.
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978-85-8419-038-6 / 14 x 21 cm / 256 páginas / P&B / Brochura / R$ 35,00
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MELANCOLIA

Jon Fosse

Lars Hertervig é um jovem norueguês quaker de origem pobre. Graças à ajuda de
um mecenas, estuda arte em Düsseldorf, na Alemanha, mas padece com terríveis
inseguranças, obsessões sexuais e delírios incapacitantes.
Em uma prosa hipnótica, magnética, o dramaturgo e escritor norueguês Jon Fosse
descreve em Melancolia um dia de crise e a sua repercussão anos mais tarde na vida
do próprio Hertervig – e mais de um século depois na vida de um escritor inspirado
pela obra do artista, que existiu de fato. Retrato extraordinário da mente perturbada
de um artista, o livro revela uma consciência assustadoramente frágil, mas capaz de
apreender com grande sensibilidade a beleza e a luz que há no mundo.
978-85-8419-031-7 / 16 x 23 cm / 408 páginas / P&B / Brochura / R$ 48,00
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ARCO DE VIRAR RÉU
Antonio Cestaro
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Narrativa labiríntica escrita em primeira pessoa, Arco de virar réu descreve os eventos
que marcam a deterioração física e mental do narrador-protagonista. Historiador social
com forte inclinação para o estudo antropológico, ele é obcecado pelos rituais e pelos
costumes dos índios tupinambás. A história começa com o surgimento dos primeiros
sintomas de esquizofrenia em seu irmão, nos anos 1970, segue pela adolescência, quando, inspirado em rituais indígenas, o narrador passa a se dedicar à ocultação de cadáveres, e termina com a dolorosa percepção da própria loucura. Digressões delirantes
misturam-se a fragmentos de memória e a pesadelos que, aos poucos, colocam em
dúvida a própria existência.

NÓS, OS AFOGADOS

Carsten Jensen

Com uma voz narrativa épica e poderosa, Nós, os afogados é uma saga que nos
remete às epopeias marítimas de Herman Melville e Robert Louis Stevenson. Compreendendo cem anos de história, o livro acompanha várias gerações de navegadores
da cidade dinamarquesa de Marstal – de Samoa à Terra Nova, de Cingapura a Hobart,
de Murmansk à Islândia e de volta a Marstal, onde as mulheres esperam e choram
seus mortos. Elogio solene a um modo de vida que ficou para trás e relato comovente dos sofrimentos humanos, o livro é também a descrição crua de uma época em
que a Europa passa por grandes transformações – e suas histórias de amor são um
contraponto sensível ao insuperável afã do homem em conquistar o desconhecido.
978-85-64406-35-3 / 16 x 23 cm / 424 páginas / P&B / Brochura / R$ 59,90
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OS AMANTES DE HIROSHIMA
Toni Hill
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Os amantes de Hiroshima é o terceiro e último volume desta trilogia de tirar o fôlego.
No porão de uma casa abandonada, perto do aeroporto, policiais encontram dois
corpos entrelaçados e decompostos, “reduzidos a pele e osso, fundidos em um abraço
eterno”. No andar de cima, desenhos feitos em grandes telas brancas revestem as
paredes e reproduzem com riqueza de detalhes o entorno da casa e os cadáveres no
porão, que, a polícia descobre, poderiam ser Cristina e Daniel, um casal de namorados
que desaparecera sete anos antes. A investigação do crime leva o inspetor Salgado a
mergulhar no mundo de jovens cheios de sonhos perdidos e num universo familiar
repleto de segredos e dores.
978-85-8419-040-9 / 16 x 23 cm / 504 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,90

O ESTREITO DO LOBO

Olivier Truc

No premiado Quarenta dias sem sombra, o francês Olivier Truc apresentou a dupla
de policiais Klemet Nango e Nina Nansen às voltas com o assassinato de um criador de renas. Em O estreito do Lobo, sua segunda aventura na gelada Lapônia, os
detetives precisam investigar um afogamento. Sem se convencerem de que foi um
acidente, Klemet e Nina se envolvem em uma trama que vai muito além do conflito
entre criadores de renas e gente da cidade, entre lapões e estrangeiros, entre o
dinheiro e a tradição cultural milenar dos samis. Numa terra longínqua e peculiar, às
vésperas de passarem três meses sem que o sol se ponha, Nina e Klemet estão com
os nervos à flor da pele e vão precisar de todas as forças para desvendar o mistério.
978-85-8419-029-4 / 16 x 23 cm / 400 páginas / P&B / Brochura / R$ 48,00
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CAIXA DE DESEJOS
Ana Cristina Melo
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Marília tem 11 anos, é muito introvertida e não tem amigos. Ela mora com os pais, os
avós maternos e um tio, mas tem uma ligação muito forte com a avó paterna, Laurinda,
que vive em outra cidade. Quando vó Laurinda morre, deixa para Marília uma caixa
“mágica” onde ela deve guardar seus desejos para nunca se esquecer deles. Com esse
recurso Marília aprende a lidar com os conflitos de forma positiva, superando os problemas de relacionamento na escola e até conquistando o primeiro amor. Com uma
prosa saborosa e cheia de vida, o livro aborda com muita sensibilidade a tumultuada
entrada na adolescência, mesclando as dores e as dúvidas do crescimento com a alegria
de descobrir o amor e uma vocação.
978-85-64406-97-1 / 14 x 21 cm / 96 páginas / P&B / Brochura / R$ 22,50

O DIA EM QUE SHERLOCK HOLMES MORREU

“O PROBLEMA FINAL” E OUTRAS HISTÓRIAS
Arthur Conan Doyle

Os 17 contos desta edição de luxo ilustrada contemplam todas as fases da
carreira de Holmes – da descoberta de seus dons, nos tempos de faculdade, até
a aposentadoria. O leitor encontrará aqui a ironia, o tédio, a desilusão, a cocaína,
o senso de humor, os disfarces, o elementar Watson, Mycroft, Irene Adler e, naturalmente, o professor Moriarty, o maior entre todos os inimigos, contra o qual
Holmes trava a luta decisiva que inspirou o título deste volume.
978-85-8419-019-5 / 18 x 24 cm / 400 páginas / P&B / Capa dura com sobrecapa / R$ 75,00
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DE PROFUNDIS
Oscar Wilde

Oscar Wilde já era reconhecido como um dos melhores autores de seu tempo quando foi condenado à prisão, em 1895. A acusação de “indecência grave” remetia à
muito discutida homossexualidade de Wilde, considerada crime na época. Enquanto
estava encarcerado, o autor escreveu uma carta a Lord Alfred Douglas, com quem
mantinha uma relação que foi o estopim para sua prisão. Intitulada De profundis, a
carta, amarga, traz uma reflexão a respeito da ética, com a linguagem de um grande
escritor, um homem cuja vida não seria mais a mesma após os anos de encarceramento, mas cuja obra permaneceria por séculos como um cânone da literatura.
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DE VOLTA À CAIXA DE DESEJOS
Ana Cristina Melo
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Prestes a completar 18 anos, Marília está no meio de um terremoto. Seus pais não param de brigar e parecem se encaminhar rapidamente para a separação. Como se isso
não bastasse, sua própria vida emocional não anda lá muito tranquila. Às voltas com
um namorado ciumento com quem não tem coragem de romper, ela vê nascer uma
irresistível atração por outro garoto do colégio, enquanto enfrenta um estranhamento
com a melhor amiga. Diante de tantos conflitos, só lhe resta apelar para a caixa de
desejos que vó Laurinda lhe deixou antes de morrer e que sempre a ajuda a encontrar
novos caminhos.
978-85-64406-98-8 / 14 x 21 cm / P&B / Brochura / 304 páginas / R$ 35,50

O SONO E A MORTE
A. J. Kazinski

O negociador da polícia dinamarquesa Niels Bentzon está de volta no segundo livro da
dupla A. J. Kazinski. Desta vez, Bentzon investiga um enigmático suicídio, em que a vítima
parece ter tirado a própria vida para fugir de um criminoso de métodos sinistros e intenções misteriosas. Enquanto trabalha no caso, Bentzon adentra um arriscado mundo em
que a linha entre a vida e a morte parece cada vez mais tênue.
978-85-64406-90-2 / 16 x 23 cm / 464 páginas / P&B / Brochura / R$ 39,90
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UM TETO TODO SEU
Virginia Woolf

A partir do tema “mulheres e ficção”,Virginia Woolf delineia a situação do sexo feminino frente às diferenças de gênero atribuídas pela sociedade e sua relação com a ficção.
Nesta edição, o ensaio, fundamentado em palestras proferidas por Woolf em 1928, é
acompanhado de uma seleção de trechos dos diários da escritora, uma cronologia de
sua vida e obra e um posfácio escrito pela crítica literária Noemi Jaffe.
978-85-64406-86-5 / 14 x 20 cm / P&B / Brochura / 192 páginas
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978-85-8419-007-2 / 14 x 21 cm / P&B / Brochura / 208 páginas / R$ 32,50

O PÂNTANO DAS BORBOLETAS
Federico Axat
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Sam e Billy têm 12 anos e moram na pequena Carnival Falls. Amigos inseparáveis,
eles percorrem o bosque de bicicleta e preparam-se para terminar a construção da
sonhada casa na árvore. Compartilham tudo, inclusive a paixão por Miranda, a menina
rica que acaba de se mudar para a cidade. Juntos, os três vivem as descobertas e as
transformações típicas da idade e desvendam o mistério que assombra a vida de
Sam: o paradeiro de sua mãe. Com esses ingredientes e doses generosas de lirismo,
Federico Axat escreveu uma história admirável sobre a delicada passagem da infância
para a adolescência – e desta para a vida adulta.
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MELODIA DO MAL
John Ajvide Lindqvist

O músico frustrado Lennart Cederström encontra, no meio de um bosque, uma
bebê recém-nascida à beira da morte. Sem nada que diga de onde ela veio ou como
foi parar lá, a bebê começa a cantar perfeitamente. Assombrado, Lennart a leva consigo para a casa em que vive com a mulher e o filho rejeitado e a prende no porão.
Apelidada de Pequenina pela família postiça, a criança cresce isolada do resto do
mundo e, quando finalmente sai do cativeiro, acaba por revelar uma força sinistra e
assustadora, deixando um rastro de sangue – e angariando seguidores fanáticos – em
seu caminho.
978-85-8419-002-7 / 16 x 23 cm / 488 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,90
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O QUE NÃO EXISTE MAIS
Krishna Monteiro

Relato sobre memória e desajuste, solidão e renascimento, este livro de contos,
Krishna Monteiro explora esses temas sob vários ângulos. O de um filho perseguido
nos corredores de sua casa pela lembrança viva o pai; o de um pacto celebrado
pelo escritor João Guimarães Rosa numa encruzilhada; o de um galo de briga que,
ao combater na arena, recorda toda a sua existência; o de um gato, narrando os
últimos momentos de sua dona, sem compreendê-los; o de um velho soldado que
tenta sem sucesso exorcizar a guerra; o de uma mulher que diante da degradação
e do envelhecimento vê no ato de contar histórias a fonte mesma de criação e
manutenção da vida.
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OS BONS SUICIDAS
Toni Hill

Noite de Reis, 2011. No meio da madrugada, o inspetor Héctor Salgado recebe um
telefonema: a secretária do diretor-geral de uma conhecida fábrica de cosméticos de
Barcelona se jogara nos trilhos do metrô. Com a investigação em curso, Salgado vai
descobrindo por trás desse suicídio a complexa e perigosa rede de mentiras que envolve um grupo de funcionários da empresa. Segundo volume da série que se iniciou
com a publicação de O verão das bonecas mortas, Os bons suicidas não decepcionará os leitores que se encantaram com o ritmo ágil e a escrita elegante de Toni Hill – e
também com sua capacidade de criar finais desconcertantes.
978-85-64406-94-0 / 16 x 23 cm / 392 páginas / P&B / Brochura / R$ 43,00
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UM PLANO QUASE PERFEITO

Petra Hammesfahr

Desejosa de uma vida de riquezas, Kerstin vê chegar ao salão de beleza onde trabalha
uma notícia que lhe parece a oportunidade perfeita para melhorar de vida. O rico marido de uma de suas clientes está prestes a morrer – e a única herdeira se apaixona pelo
namorado de Kerstin, situação da qual a ambiciosa cabelereira decide tirar proveito,
elaborando um perverso estratagema. Mas seu plano não é tão perfeito quanto parece.
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A MALDIÇÃO DE DOMARÖ
John Ajvide Lindqvist

Após o trágico e misterioso desaparecimento da filha, a vida de Anders entra em
declínio. Dois anos depois, alcoólatra e abandonado pela mulher, ele resolve voltar ao
lugar onde sofrera tão terrível perda: o arquipélago sueco Domarö.Tentando encontrar uma maneira de lidar com sua dor e entender o que de fato aconteceu, Anders
entra num espiral psicológico, em que as memórias indeléveis de sua família se misturam às experiências reais e assustadoras que assombram a ilha.
978-85-64406-56-8 / 16 x 23 cm / 496 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,90

M
ÉM E
TAMBBOOK
E-

O MÁGICO DE OZ

L. Frank Baum / Ilustrações de Ana Raquel
O livro narra a história da garotinha Dorothy, que, com o cachorrinho Totó, é levada para a Terra de Oz, onde conhece o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão
Covarde. Juntos eles seguem pela estrada de tijolos amarelos até a Cidade das
Esmeraldas, onde vive o Grande Mágico de Oz, que poderá ajudá-la a conseguir
todos os seus desejos. A obra é essencialmente uma fábula sobre família e amizade, sobre como encontrar dentro de si as qualidades e as forças necessárias para
superar as dificuldades da vida. Uma mensagem poderosa vinda de outros tempos,
mas que continua a ressoar.
978-85-64406-51-3 / 20 x 26 cm / Colorido / Brochura / 132 páginas / R$ 39,90

O ÚLTIMO HOMEM BOM
A. J. Kazinski

Uma série de mortes estranhas ao redor do mundo chama a atenção de um policial italiano. Todas as vítimas eram humanitários e apresentavam na pele uma marca
desconhecida. Inicia-se assim uma investigação sobre o que parece ser o assassinato
em série de um grupo de pessoas genuinamente boas e honradas. Juntos, o detetive
dinamarquês Niels Bentzon e a astrofísica Hannah Lund embarcam na missão de
descobrir o que está acontecendo.
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978-85-64406-54-4 / 16 x 23 cm / 480 páginas / P&B / Brochura / R$ 39,90
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978-85-6440661-2 / 14 x 21 cm / 424 páginas / P&B / Brochura / R$ 49,90

DESEJO

Elfriede Jelinek
A obediente Gerti é casada com Hermann, diretor de uma fábrica de papel para quem
tanto os funcionários como a mulher têm um valor meramente instrumental. Apesar
de criança, o filho do casal já se mostra predisposto ao consumismo e a certa perversidade e completa um núcleo familiar disfuncional em que imperam a dominação sexual,
a humilhação e o abuso de poder.
978-85-64406-68-1 / 14 x 21 cm / P&B / Brochura / 240 páginas / R$ 45,00
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HISTÓRIA POLICIAL
Imre Kertész

O escritor húngaro Imre Kertész, laureado com o Nobel de literatura em 2002, conta
a trajetória de um pai e seu filho nos subterrâneos de uma ditadura latino-americana.
Os acontecimentos são narrados pelo ex-torturador Antonio Martens, que escreve
suas memórias dentro da prisão, e por fragmentos do diário de Enrique Salinas,
jovem rico e idealista barbaramente torturado pelo regime. Um alerta para o perigo
da indiferença e da inércia diante da barbárie.
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978-85-64406-88-9 / 14 x 19 cm / 120 páginas / P&B / Brochura / R$ 27,50

OBRA APROVADADA NO PNLD LITERÁRIO 2018

AS ARTIMANHAS DO NAPOLEÃO

E OUTRAS BATALHAS COTIDIANAS
Antonio Cestaro / Ilustrações de Amanda Rodrigues Cestaro
Neste conjunto de crônicas que formam uma novela se lidas em sequência, a singela
vida de um porquinho-da-índia é pretexto para divagações a respeito da existência
humana, da natureza e da metrópole. A obra é apresentada em uma luxuosa edição de
capa dura e papel especial.
978-85-64406-58-2 / 13 x 20 cm / 100 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 45,00
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O VERÃO DAS BONECAS MORTAS
Toni Hill

Após agredir um suspeito numa investigação policial, o detetive argentino Héctor
Salgado é afastado do caso em que trabalhava para a polícia de Barcelona. Ocupa-se,
então, de um caso extraoficial: a aparente queda fatal do jovem membro de uma poderosa família. Sob o calor do verão de Barcelona e acompanhado pela agente Leire
Castro, Héctor adentra um mundo de poder e corrupção, enquanto tem de lidar
com fantasmas do seu próprio passado. Um romance policial que acerta em cheio ao
construir uma trama instigante, com personagens complexos, atmosfera envolvente
e muitas reviravoltas.
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978-85-64406-63-6 / 16 x 23 cm / 376 páginas / P&B / Brochura / R$ 42,00

KAMASUTRA

Vatsyayana / Ilustrações de Alfredo Benavídez Bedoya
Atribuído a Vatsyayana, autor que teria vivido na Índia no século IV d. C., Kamasutra
é um conjunto de aforismos (sutra) sobre o “gozo dos sentidos” (kama). Em outras
palavras, é uma espécie de guia sobre os prazeres sensoriais. Essa tradução apresenta o segundo livro, que descreve sobretudo técnicas de coito entre homem e
mulher. Há diversas edições disponíveis em português. Nenhuma delas, porém, foi
traduzida diretamente do sânscrito para o nosso idioma. Além da tradução pioneira,
a edição, em capa dura, é ilustrada pelo artista plástico argentino Alfredo Benavídez
Bedoya e contém posfácio de Eliane Robert Moraes, professora da USP.

21 CONTOS E CRÔNICAS DO ROMANTISMO BRASILEIRO
Ricardo Lísias (org.)
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O romantismo, movimento estético originado na Europa no final do século XVIII, está
vivo até hoje em todo o mundo. Sua importância no Brasil, porém, não foi menor, como
mostra Antonio Candido, que considera o romantismo como o marco inicial do que
conhecemos como literatura brasileira. Por isso, o Tordesilhas convidou o escritor Ricardo Lísias para selecionar contos e crônicas dos escritores românticos mais significativos
das nossas letras, como Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães,
Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida. A leitura
e compreensão desses autores são de fundamental importância para o entendimento
da literatura brasileira de qualquer período posterior.
978-85-64406-12-4 / 14 x 21 cm / 256 páginas / P&B / Brochura / R$ 35,00

MORTOS ENTRE VIVOS
John Ajvide Lindqvist
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Suécia, 2002. Um fenômeno extraordinário traz os mortos à vida. Não se trata de zumbis
devoradores de cérebros, pelo contrário: os “redivivos” – como passam a ser oficialmente chamados pelo governo – são entes queridos, as pessoas que todos gostariam de ter
de volta ou ao menos por mais um tempo. A história é repleta de tensão, situações inusitadas e às vezes repulsivas, fenômenos inexplicáveis e, sobretudo, o desespero dos que
tentam trazer os semimortos plenamente à vida, a todo custo. Lindqvist é um mestre do
terror sem amenizações e oferece uma obra densa, repleta de significados, muito além
de técnicas narrativas que provocam desespero e arrepios.
978-85-64406-34-6 / 16 x 23 cm / 360 páginas / P&B / Brochura / R$ 44,90

O GRANDE GATSBY
F. Scott Fitzgerald

A obra traz como pano de fundo a sociedade americana da década de 1920, época que
ficou conhecida como a era do jazz. Ao se mudar para a casa ao lado, Nick Carraway
adentra o mundo de extravagância e luxo de Jay Gatsby, um misterioso milionário que,
na verdade, busca a atenção de um antigo amor, Daisy Buchanan, de quem se separou na
Primeira Guerra Mundial.
978-85-64406-65-0 / 14 x 20 cm / 288 páginas / P&B / Brochura / R$ 29,90
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978-85-64406-28-5 / 18,5 x 27 cm / 96 páginas / Colorido / Capa dura com sobrecapa / R$ 59,90

RASCUNHOS DE UMA VIDA

Antoine de Saint-Exupéry

Para quem tem interesse em desvendar o processo intelectual dos grandes
criadores, este livro é um prato cheio. Em luxuosa edição, prefaciada pelo
cineasta japonês Hayao Miyazaki (A viagem de Chihiro, O castelo animado),
estão reunidos mais de 400 itens manuscritos de Antoine de Saint-Exupéry,
célebre por ter escrito um dos livros mais lidos do século XX, O Pequeno
Príncipe. Através de cartas, bilhetes, rascunhos de capítulos e esboços de ilustrações, o leitor entra em contato com as ideias do artista em estado bruto.
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978-85-64406-43-8 / 23,5 x 29 cm / 328 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 89,90

UMA PORTA PARA UM QUARTO ESCURO
Antonio Cestaro / Ilustrações de Amanda Rodrigues Cestaro

Reflexões sobre o cotidiano e a condição humana são expostas em 30 textos breves, de linguagem próxima a uma conversa descontraída. Sutilmente, a voz narrativa introduz elementos
da vida do autor, proporcionando o enredamento entre persona literária e a figura do escritor.
Em texto de introdução, Márcia Lígia Guidin (doutora em letras pela Universidade de São
Paulo) destaca a literatura como um dos assuntos centrais. Na crônica-título, o fazer artístico
é colocado em pauta e o leitor é levado a entender a tradição literária como uma chave para
o quarto escuro da alma.
978-85-64406-42-1 / 12 x 21 cm / 88 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 36,00
PROJETO GRÁFICO

SENHORITA CHRISTINA

Mircea Eliade / Ilustrações de Santiago Caruso
O artista plástico Ígor e o professor Nazarie são hóspedes do imenso casarão onde
a senhora Moscu vive com as filhas, Sanda e Simina. À medida que os dias passam,
fenômenos cada vez mais estranhos se sucedem. A senhora Moscu parece hipnotizada e Simina se torna cada vez mais cruel e cínica. Sanda, por outro lado, parece
prisioneira de um segredo que não consegue revelar a Ígor, por quem se apaixona.
Aos poucos, os hóspedes percebem a ascendência de senhorita Christina, irmã da
senhora Moscu, morta aos 20 anos durante uma revolta de camponeses. Simina
diz conversar com a tia morta e sonho e realidade se mesclam. Ígor já não sabe
dizer se a presença de Christina é real ou se ele está envolvido na loucura da família.
978-85-64406-31-5 / 18 x 27 cm / 184 páginas / Colorido / Capa dura e sobrecapa / R$ 69,90

A CONDESSA SANGRENTA

Alejandra Pizarnik / Ilustrações de Santiago Caruso
Em 1611 a condessa húngara Erzsébet Báthory foi condenada pelo assassinato de
650 jovens mulheres. Marcada pela perversão e pela demência, a Dama de Csejthe
passou para a história como um símbolo do mal absoluto. Em seus crimes se vislumbram os limites extremos do horror. Nesta obra, Alejandra Pizarnik elabora um
retrato perturbador do sadismo e da loucura. Santiago Caruso soube recriar, com
suas magníficas ilustrações, não só os detalhes da história, mas também os atrozes
sentimentos que a governam.
978-85-64406-00-1 / 18 x 26,5 cm / 60 páginas / Colorido / Capa dura e sobrecapa / R$ 59,50

FRAGMENTOS

POEMAS, ANOTAÇÕES ÍNTIMAS E CARTAS DE MARILYN MONROE
Marilyn Monroe
Pouca gente sabe, mas a atriz Marilyn Monroe, símbolo universal de beleza e
sensualidade lia de tudo, inclusive a literatura mais sofisticada (o que inclui Gustave
Flaubert, Samuel Beckett, Joseph Conrad, Ernest Hemingway, Albert Camus e James Joyce). E, como qualquer pessoa que convive com livros, acabou por escrever
seus versos, além de deixar diários e incontáveis cartas. É exatamente desse precioso material, desconhecido do público até 2010, que consiste esta bela obra. O
volume contém páginas de confissões pessoais, vários poemas, versos esparsos, e
muitas cartas. A edição reproduz os documentos originais, a transcrição em inglês
e a tradução para o português.
978-85-64406-29-2 / 19,5 x 25,5 cm / 272 páginas / Colorido / Capa dura e sobrecapa / R$ 69,90
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ASSIM É (SE LHE PARECE)
Luigi Pirandello

A obra coloca em cheque os conceitos de “verdade” e “objetividade” em diálogos ágeis
e divertidos. Pirandello conta a história da senhora Frola, uma velha que se muda para
o prédio de uma família da alta burguesia, os Agazzi, e se recusa a recebê-los. O gesto
é encarado com indignação pelo senhor Agazzi e a revolta logo se torna perplexidade,
com o surgimento do senhor Ponza, genro da velha. Ponza se desculpa pela sogra e
pede que todos tenham paciência, pois ela enlouqueceu com a morte da filha e agora
está sob seus cuidados. Em seguida, é a senhora Frola quem conta, de forma coerente,
ser o genro quem se abalou mentalmente e, portanto, acredita que a esposa está morta.
Entre idas e vindas de ambos, a confusão de todos aumenta cada vez mais, beirando
o desespero. Para piorar, o cunhado de Agazzi insiste em tentar convencê-los de que a
verdade não existe.
978-85-64406-09-4 / 14 x 21 cm / 200 páginas / P&B / Brochura / R$ 37,00
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CONTOS DE IMAGINAÇÃO E MISTÉRIO

Edgar Allan Poe / Ilustrações de Harry Clarke / Prefácio de Charles Baudelaire
Esta luxuosa edição apresenta 22 magníficas histórias de suspense, repletas de
cenários lúgubres, clima sobrenatural e de horror. Narrativas célebres como “Os
assassinatos da Rue Morgue” (sobre o mistério do brutal assassinato de duas mulheres em Paris, investigado e solucionado pelo detetive Dupin), “O poço e o
pêndulo” (sobre um herege preso e torturado pela Inquisição) e “A queda da
casa Usher” (o narrador, hóspede da lúgubre mansão, descreve a melancólica
decadência de uma família) estão ao lado de outras menos conhecidas ou citadas,
mas nem por isso menos brilhantes.
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978-85-64406-35-3 / 16,5 x 23 cm / 424 páginas / P&B / Capa dura e sobrecapa / R$ 69,90

OS TRINTA E NOVE DEGRAUS
John Buchan

Um dos pioneiros romances de espionagem, Os trinta e nove degraus se destaca por
tratar a Primeira Guerra Mundial de um ponto de vista temporal muito próximo. A
primeira edição veio a público em outubro de 1915, pouco mais de um ano após o
início do conflito. Richard Hannay, aventureiro entediado pela vida urbana de Londres, é
surpreendido pela visita de um espião que revela ter descoberto planos de conspiração
que levarão inevitavelmente à guerra.
978-85-64406-06-3 / 13x21 cm / 152 páginas / P&B / Brochura / R$ 32,50
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A PIANISTA
Elfriede Jelinek
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Primeira obra de Elfriede Jelinek, vencedora do Nobel de Literatura de 2004, a ser
publicada no Brasil, este romance foi um gerador instantâneo de polêmicas, sobretudo
pela forma direta pela qual expõe as perversões sexuais da protagonista e sua conturbada relação com a mãe. A escrita envolvente de Jelinek, transportada com maestria
ao português por Luis S. Krausz, narra em ordem não linear a história de Erika Kohut,
concertista frustrada que se limita a dar aulas de piano no Conservatório de Viena. Aos
36 anos, Erika ainda dorme na mesma cama que a mãe. A relação das duas é, ao mesmo
tempo, de dependência e ódio. No transcorrer do romance, surge entre as duas o pior
pesadelo da mãe: Walter Klemmer, estudante de música que se apaixona pela filha. A
devoção de Klemmer é manipulada por Erika até levar ambos ao limite – como explicitado na carta em que a pianista pede para ser torturada pelo jovem.
978-85-64406-05-6 / 14 x 21 cm / P&B / Brochura / 336 páginas / R$ 49,50

318 CITAÇÕES DO PADRE ANTÔNIO VIEIRA

Emerson Tin (org.)
Emerson Tin, doutor em teoria literária pela Unicamp, selecionou um conjunto de
frases daquele que Fernando Pessoa chamou de “o imperador da língua portuguesa”:
Antônio Vieira, o jesuíta que viveu no século XVII. Servindo-se da edição que o próprio
Vieira reviu e que se encontra digitalizada,Tin selecionou trechos de sermões, cartas e
monografias do padre que ainda em seu tempo foi considerado o maior sermonista da
Europa e da América – tanto que foi convidado pelo próprio papa ao cargo (recusado)
de pregador do Vaticano. Editada com rigor, a partir de fonte absolutamente confiável,
esta obra cumpre um papel ímpar na divulgação de um dos momentos mais altos da
literatura de língua portuguesa.
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978-85-64406-13-1 / 14 x 21 cm / 204 páginas / P&B / Brochura / R$ 33,00 TA E-BOOK

BOX KAZINSKI
A. J. Kazinski

O box de livros A. J Kazinski traz três thrillers policiais que estão entre os livros mais
vendidos em 20 países.
•
•
•

O último homem bom
O sono e a morte
A santa aliança

978-85-64406-96-4 / 16 x 23 cm / 1.432 páginas / P&B / Brochura / R$ 85,00

BOX TONI HILL

Toni Hill

Toni Hill acerta em cheio ao construir tramas instigantes, com personagens complexos, atmosfera envolvente e muitas reviravoltas. Este box traz três livros com o
melhor do romance policial:
•
•
•

O verão das bonecas mortas
Os bons suicidas
Os amantes de Hiroshima
978-85-84190-88-1 / 16 x 23 cm / 1.272 páginas / P&B / Brochura / R$ 89,00

O selo de literatura infantil da Tordesilhas
reserva para as crianças obras inteligentes
e criativas, que podem ser amplamente
utilizadas em sala de aula.

FESTA DO MANECO

Antonio Cestaro / Ilustradora: Amanda Cestaro
Divertido e sensível, cheio de rimas e trocadilhos, o livro nos conta a história
oculta das palavras. Junto com o leitor, em uma festa de cores vivas, Maneco
e seus amigos descobrem como as palavras se constroem - e seu poder de
nomear e constituir o mundo. Esse mundo dançante de letras ganha corpo e
personalidade graças a ilustrações vibrantes e cuidadosas, que incorporam nas
formas e nas cores toda a complexidade que há em um nome.
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978-65-5688-001-3 / 21,5 x 36,5 cm / 36 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 49,90
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MORENA DE ANGOLA

Chico Buarque / Ilustradora: Ana Lúcia
Uma das canções mais famosas de Chico Buarque, especialmente ilustrada
para crianças. Enquanto a morena mexe o chocalho que leva preso ao pé,
o leitor acompanha o seu cotidiano simples e alegre, ao mesmo tempo que
aprende sobre uma cultura diferente, porém muito próxima da nossa. Complementam a obra informações sobre a canção e os principais fatos históricos
de Angola.
978-85-8419-106-2 / 24 x 24 cm / 32 páginas / Colorido / Grampo / R$ 36,50

EU SOU, EU SEI

Ana Pessoa / Ilustradora: Madalena Matoso

Quando crescemos, todos os dias aprendemos qualquer coisa nova. Uma emoção, uma brincadeira, um som, um sabor. Num dia damos um mergulho, noutro
conhecemos um lugar novo. Umas vezes ganhamos, outras vezes perdemos.
Nesta aventura de ser e crescer, todas as experiências contam.Venham daí descobrir este poema que está sempre, sempre a crescer!
– Aconselhado pelo Plano Nacional de Leitura de Portugal
– Nomeado pelo festival Amadora BD, na categoria de Melhor ilustrador
português de livros para crianças
978-85-8419-095-9 / 15,5 x 18 cm / 44 páginas / Colorido / Grampo / R$ 28,00

IMAGEM

Arnaldo Antunes / Ilustradora: Yara Kono
Olhar é o mesmo que ver? Ver é o mesmo que reparar? Vemos sempre do
mesmo modo ou mudamos o nosso olhar de acordo com o que os olhos encontram a cada momento? O poema IMAGEM, do compositor, artista plástico
e poeta Arnaldo Antunes, é o fio condutor deste livro, ilustrado pela designer
Yara Kono. Fixado pela ideia da liberdade do olhar, e dos vários ângulos que
podemos ver a mesma coisa, o autor constrói uma sucessão de palavras que
provocam ideias e sensações coloridas nos jovens leitores, capturados pela
sutileza e originalidade das ilustrações que compõem o livro.
978-85-8419-093-5 / 19,7 x 22 cm / 36 páginas / Colorido / Grampo / R$ 34,00

OBRA APROVADADA NO PNLD LITERÁRIO 2018

O SEGREDO DO ANEL

Lauro Henriques Jr. / Ilustrações de Ionit Zilberman
Um carpinteiro é contratado para construir uma cerca, mas ele só sabe juntar, e
não separar. Dois meninos, unidos em suas dificuldades, escapam de uma situação difícil. Um mestre bondoso dá ao discípulo uma ordem terrível, mas graças
a ela salva uma família. Nestas 11 histórias inspiradoras, estes e outros personagens vão lhe mostrar que coragem, lealdade, perseverança, respeito e paz são a
chave de uma vida feliz.

A TRILHA DA SUA VIDA

Giancarlo Gerbelli / Ilustrador: Primo Augusto Gerbelli
O livro traz 12 canções para alegrar a garotada e incentivá-la a adotar hábitos
saudáveis. Inspirado em sua experiência de pai, o músico Giancarlo Gerbelli criou
os personagens Tico e Papito. Ao som de rock, blues, reggae e outros ritmos, os
dois estimulam as crianças a comer direito, mastigar bem os alimentos, escovar
os dentes, tomar banho, brincar bastante e ficar menos diante da tela da TV e
do computador. Tico, Papito e as letras das canções ganham vida nas páginas
do livro por meio de lindas aquarelas, que acrescentam mais uma dimensão ao
trabalho – texto, ilustrações e música para encantar jovens leitores. O CD com
as canções acompanha o livro.
978-85-8419-016-4 / 19,5 x 22 cm / 48 páginas / Colorido / Brochura / CD encartado / R$ 32,50

Indicação Altamente Recomendável/FNLIJ

OLHE, POR FAVOR, NÃO VIU UMA LUZINHA PISCANDO?
CORRA, COELHINHO, CORRA!
Bernardo Carvalho

De um lado do livro, um tristonho vaga-lume sai à procura de uma companhia
iluminada. De outro, um esperto coelho corre desvairadamente, fugindo de um
cão teimoso. O leitor se diverte e exercita a imaginação, fabricando sentidos e
participando da construção da história, que é inteiramente ilustrada e ricamente
colorida.
978-85-8419-004-1 / 22,6 x 26 cm / 28 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 36,00

JUCA PÉ DE FRUTA

Léo Tafuri / Ilustradora: Natalie Catlett

De onde vêm a manga, a jabuticaba e o mamão? Para que serve o limão? Diversão saborosa em cada página, o livro mostra Juca provando muitos sabores
e ainda matuta sobre a utilidade extra de cada fruta, como a melancia, que se
transforma em um eficiente capacete, ou o limão, fiel aliado no treinamento
de caretas. As ilustrações de Natalie Catlett completam o texto saboroso, que,
além de divertir as crianças, pode ajudar pais e educadores a mostrar a elas um
mundo de cores, formas e sabores.
978-85-8419-028-7 / 20 x 20 cm / 24 páginas / Colorido / Grampo / R$ 25,00
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978-85-8419-034-8 / 21 x 26 cm / 56 páginas / Colorido / Brochura / R$ 42,00

PARA ONDE VAMOS QUANDO DESAPARECEMOS?
Isabel Minhós Martins / Ilustrações de Madalena Matoso

Para onde vão as coisas, e as pessoas, quando não estão mais aqui? Cada um
tem uma resposta diferente, mas, já que ninguém sabe ao certo qual é a certa,
podemos dar asas à imaginação e inventar mil e uma possibilidades! Colorido
e poético, este livro trata os temas da morte e da perda com analogias leves
e sensíveis. Mostra, assim, que a ausência de respostas definitivas, em vez de
angustiante, pode ser a oportunidade certa para que a imaginação ganhe asas e
explore inúmeras possibilidades.
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978-85-8419-021-8 / 20 x 22 cm / 44 páginas / Colorido / Capa dura / R$ 38,00

Indicação Altamente Recomendável/FNLIJ

AS AVENTURAS DO CAPITÃO PIRATA DA BARBA VERDE

THE ADVENTURES OF THE CAPTAIN PIRATE GREEN BEARD
Claudia Neufeld / Ilustrações de Maisa Shigematsu

O destemido Capitão Pirata da Barba Verde recruta novos marujos para
acompanhá-lo em suas aventuras pelo mar. Mas a situação se complica quando a tripulação encontra a cadelinha Sally, que a todos conquista. O capitão
não permite cachorros a bordo e fica furioso quando descobre Sally no navio.
Agora os marujos precisam arranjar um jeito de convencê-lo a aceitar a cadelinha enquanto a caçada ao tesouro traz uma reviravolta que surpreenderá
a todos. De um lado do livro a história é narrada em português e, do outro,
em inglês.
978-85-8419-009-6 / 20 x 20 cm / 68 páginas / Colorido / Brochura / R$ 39,90

OUTROS MUNDOS
Anabella López

“Eu não sou eu nem sou o outro
Sou qualquer coisa de intermédio.” - Mário de Sá-Carneiro
Alteridade é a capacidade de se colocar no lugar do outro em um relacionamento. Neste
álbum ilustrado para crianças de todas as idades, Anabella López trabalha esse conceito
através de uma narrativa de imagens, em que a sequência de mentes, antes isoladas e
independentes, se permitem invadir umas pelas outras.Tal conceito, a princípio complexo
e para muitos obscuro, é exposto com clareza e simplicidade através das ilustrações,
descortinado pelos traços e formas viscerais característicos da artista. Pois nada mais
visceral do que se permitir encontrar verdadeiramente o outro, se invadir pelo outro, e
se transformar com ele.
978-85-8419-056-0 / 17 x 30 cm / 32 páginas / Colorido / Brochura / R$ 34,00

PODEM ME CHAMAR DE SIMBÁ
Francisco Castro

Neste livro, um tema delicado como a doença de Alzheimer, muitas vezes mal compreendido por adultos, é tratado com graça e sensibilidade. Ao contar a história de um neto e
de seu avô doente através da perspectiva do garoto, o autor realiza com louvor a tarefa
de mostrar o valor inestimável do carinho e da ternura. A convivência com um portador
de Alzheimer demanda muita compreensão e paciência – artigos escassos na vida corrida
que todos levamos. Mas o menino Paulo enxerga toda a dificuldade de uma ótica bastante
diferente. Ele embarca nas “estranhezas” do avô – como lhe parecem ser as confusões
causadas pela doença –, tomando-as como uma enorme brincadeira. Nesse mundo lúdico, ele é Simbá, o Marujo; seu avô, o Capitão; e juntos eles devem combater outros piratas
numa aventura na qual buscam, em essência, estar sempre perto de quem amam.
978-85-64406-67-4 / 13 x 20 cm / 184 páginas / Bicolor / Brochura / R$ 35,00
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A ÁRVORE DE CARNE

Lea Minápoty e Yaguarê Iamã / Ilustrações de Mariana Newlands

978-85-64406-33-9 / 18,5 x 27,5 cm / 52 páginas / Colorido / Brochura / R$ 36,00

ORA BOLAS!

Selma Maria / Ilustrações de Nina Anderson
O livro conta histórias sobre o universo do futebol pelo olhar da criança. Em uma
prosa que poetisa o jargão futebolístico, a autora brinca com o sentido das palavras,
criando para elas significados novos. O ponto de vista é sempre o da criança, do
menino que joga bola no campinho esburacado com a cabeça na lua, da menina que sonha em ganhar uma bola no Natal, do garoto que quer ser Mané no
Maracanã. As ilustrações de Nina Anderson dão ao livro um caráter vibrante e
marcadamente brasileiro.
978-85-64406-52-0 / 21,5 x 26,5 cm / 32 páginas / Colorido / Grampo / R$ 29,00

O LANCHE

Vanessa Prezoto
Obra para crianças em idade pré-escolar, somente com ilustrações. A
história singela de uma menina em um passeio de bicicleta até padaria
ganha contornos encantadores nas ilustrações de Vanessa Prezoto, que
usa sua experiência pessoal de ter morado no interior de São Paulo
e feito tranquilamente trajetos de bicicleta, prestando atenção ao que
surgia a seu redor. A personagem tem a companhia de um gato e um
cachorro, e juntos eles vivem a alegria das pequenas coisas em um trajeto
cotidiano. Feitos com tinta, giz pastel e carimbos sobre papel, os desenhos
acrescentam movimento ao percurso da personagem, focando em cada
pequeno acontecimento.
978-85-64406-70-4 / 24,5 x 16,8 cm / 48 páginas / Colorido / Grampo / R$ 32,00

NA TRAVESSA DA MACARRONADA

Ricardo Filho / Ilustrações de Fernando Vilela

Numa casa bastante movimentada, o peixe do aquário observa a correria
das crianças Pedrinho e Carlinhos, a tagarelice do papagaio Zé Paulista, a
rotina dos pais Benito e Clarice, a agitação do cachorro Bolão, o bom humor da empregada Lili e até a ronda ameaçadora do gato Fricote. Todos
têm seu jeito. E seu nome. Só ele, o peixe, não tem. Até que certo dia
um acidente quebra sua morada – e por pouco ele escapa de algo bem
pior. Provisoriamente instalado na travessa da macarronada na cozinha, o
peixe acompanha o dia a dia de Lili. É aí que acontece a virada: o peixinho
finalmente ganhará um nome..
978-85-64406-32-2 / 21 x 21 cm / 28 páginas / Colorido / Brochura / R$ 26,50
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Seis contos da mitologia do povo maraguá, descendente da antiga civilização tapajônica, habitante da região do rio Abacaxis, no Amazonas. O fato de ambos os
autores serem originários de tal cultura é o diferencial desta obra, que anula a
presença de um branco como intermediário das narrativas. O volume, ricamente
ilustrado, contém um glossário que explica os significados de palavras do idioma
maraguá e do vocabulário típico da Amazônia. As surpreendentes e fascinantes
histórias mostram a religião, os mitos de origem e os costumes dos maraguás,
proporcionando ao jovem leitor uma experiência única de troca cultural.

A PREDILETA DO POETA

Glauco Mattoso / Ilustrações de Lourenço Mutarelli
Reconhecidos como malditos, marginais e punks, Glauco Mattoso e Lourenço Mutarelli se lançam em uma das poucas ousadias que ainda não tinham
tentado em sua longa carreira: um livro infantil. Enquanto o poeta deixa de
lado suas obsessões para contar a história de sua companheira de infância,
uma cachorrinha bassê, o traço rústico de Mutarelli se reveste do afeto
pessoal que ele sente pelo amigo. Além do caráter inusitado de uma obra
infantil assinada pelos autores em questão, este livro chama atenção pela
apresentação da história – contada em três sonetos com a métrica magistral
de Glauco.
978-85-64406-41-4 / 21,5 x 26,5 cm / 28 páginas / Colorido / Brochura / R$ 28,00

