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Depois de Perseguição Escaldante, um policial viciante da série Stephanie Plum, a 

Topseller (chancela da 20I20 Editora) arranca com uma nova coleção da autora bestseller 

mundial, Janet Evanovich. 

Gula Perversa é o primeiro volume da série Lizzy & Diesel, e já chegou às livrarias 

nacionais (288 páginas, 16,49€). 

Janet Evanovich, é a autora de policiais mais vendida em todo o mundo e a escritora mais 

bem-sucedida atualmente (fonte: Forbes), com mais de 75 milhões de livros vendidos em 

todo o mundo. Os seus romances policiais, repletos de personagens caricatas e 

inesquecíveis, e recheados de intrigas complexas e cómicas, já criaram uma verdadeira 

legião de fãs em todo o mundo. 

A Topseller, para aguçar o apetite aos leitores, disponibiliza gratuitamente os primeiros 

capítulos de Gula Perversa: www.topseller.pt/docs/gula-perversa.pdf 

 

O Seu Filho Está Seguro Online?, editado pela Vogais (chancela da 20I20 Editora), e à 

venda a partir de hoje (14,99€), é um guia  fundamental sobre segurança online para toda 

a família. Inclui conselhos práticos para os pais minimizarem os riscos e assegurarem-se 

de que os filhos estão protegidos em qualquer situação. 

Pamela Whitby ensina os pais a controlar a utilização de redes sociais, salas de chat e 

mensagens instantâneas; Gerir a informação que os filhos veem e partilham online; 

Reconhecer e minimizar os efeitos do tempo passado online na saúde mental e na vida 

social dos filhos; Educar para que se protejam de cyberbullying e de todos os tipos de 

aliciamento.    

Este é o guia essencial sobre segurança online que todos  os pais atentos devem ler.  

Primeiros capítulos de O Seu Filho Está Seguro Online? grátis, aqui. 

 

 

 

 

 A Filha do Conspirador – Philippa Gregory 

SINOPSE: ―Perdi o meu pai numa batalha, a minha irmã às mãos de uma espia de Isabel 

Woodville, o meu cunhado às mãos do seu carrasco e o meu sobrinho às mãos de um seu 

envenenador, e agora o meu filho foi vítima da sua maldição…‖ A apaixonante e trágica 

história de Ana Neville e da sua irmã Isabel, filhas do Conde de Warwick, o nobre mais 

poderoso da Inglaterra durante a Guerra dos Primos. Na falta de um filho e herdeiro, Warwick 

usa cruelmente as duas jovens como peões, mas elas desempenham os seus papéis de forma 

previdente e poderosa. No cenário da corte de Eduardo IV e da sua bela rainha Isabel 

http://www.topseller.pt/docs/gula-perversa.pdf
http://www.vogais.pt/docs/OSeuFilhoEstaSeguroOnline.pdf
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Woodville, Ana é uma criança encantadora que cresce no seio da família de Ricardo, Duque de 

Iorque, transformando-se numa jovem cada vez mais corajosa e desesperada quando é atacada 

pelos inimigos do seu pai, quando o cerco em seu redor se aperta e quando não tem ninguém a 

quem possa recorrer, a quem possa confiar a sua vida. 

PÁGINAS: 496 | TRADUÇÃO: Miguel Romeira | CAPA MOLE | PVP: 17,90 € 

 Império: Como a Grã-Bretanha Construiu o Mundo Moderno – Niall Ferguson 

SINOPSE: Império, o bestseller de Niall Ferguson, conta a notável história da ascensão ao 

poder do Império Britânico – e da sua queda. Em tempos, vastas áreas do mapa-múndi 

estavam pintadas de vermelho-imperial, e a Britânia exercia o seu poder não só nos mares, 

mas também nas pradarias americanas, nas planícies asiáticas, nas selvas africanas e nos 

desertos árabes. Mas como é que uma pequena e chuvosa ilha do Atlântico Norte 

conseguiu tudo isto? E porque é que o império onde o Sol nunca se punha chegou por fim 

ao seu declínio e queda? Império, o aclamado livro de Niall Ferguson, desvenda de forma 

brilhante a história imperial com todo o seu esplendor e miséria, mostrando como um grupo 

de bucaneiros e exploradores gananciosos abriram o caminho para o maior império de toda 

a história e colocaram o mundo na senda da modernidade. 

PÁGINAS: 504 + 16 pp. | TRADUÇÃO: Miguel Mata | CAPA MOLE | PVP: 18,90 € 

 

 Uma Semana na Quinta – Bénédicte Carboneill e Angélique Pelletier 

SINOPSE: O galo Alberto anuncia a chegada de um novo dia na Quinta da Belavista. É segunda-
feira e adivinha-se uma bela semana… As aventuras dos habitantes da Quinta da Belavista 
contadas numa história para cada dia da semana. 
PÁGINAS: 116 | CAPA DURA | PVP: 11,50 € 

 

 O Fulano do F – Luísa Ducla Soares 

SINOPSE: Fernando Freitas Fonseca era um rapaz com a mania dos Fs. Morava em Faro. 

Só jogava futebol. Só cantava o fado. Só tocava flauta… Será que o Fernando consegue 

levar a sua mania até ao fim? Descobre o final feliz desta divertida história de Luísa Ducla 

Soares! 

PÁGINAS: 24 | ILUSTRADOR: Raquel Pinheiro | CAPA DURA | PVP: 11,50 € 

 

 Malhas Portuguesas – Rosa Pomar [OS MODELOS TRADICIONAIS ADAPTADOS AO 

USO CONTEMPORÂNEO] 

SINOPSE: Malhas à portuguesa é uma obra pioneira na temática do têxtil artesanal em 

Portugal. Rosa Pomar preserva, recupera e divulga o património português das malhas em 

duas vertentes. Nos primeiros dois capítulos investiga a História das malhas desde a Idade 

Média, expondo imagens de grande relevo cultural. Na segunda parte, inspira-se na riqueza 

das peças históricas e apresenta vinte modelos modernos – de almofadas a luvas ou xailes 

– com explicações passo a passo da execução, complementadas com fotografias e 

ilustrações detalhadas das técnicas utilizadas. 

PÁGINAS: 160 | CAPA MOLE | PVP: 21,99 € 
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A Volta ao Mundo em 80 pratos – David Loftus 

 SINOPSE: ―A Volta ao Mundo em 80 Pratos é como o Top of the Pops da comida excitante 

– as melhores garfadas num livro extraordinário.‖ Jamie Oliver. A Volta ao Mundo em 80 

Pratos tem receitas de fazer crescer água na boca da autoria de chefs internacionais e 

autores de livros de culinária, incluindo Jamie Oliver, Nigella Lawson, Gennaro Contaldo, 

Heston Blumenthal e Atul Kochhar. Seguindo os passos de Phileas Fogg, passa pela 

Europa, o Médio Oriente, a Ásia e a América e reúne um verdadeiro tesouro de sabores dos 

quatro cantos do mundo. Esta excelente compilação, com fotografias de grande beleza, é 

ideal para amantes de viagens e de comida, permitindo-lhe escolher o seu destino e 

saboreá-lo. 

PÁGINAS: 288 | CAPA MOLE | PVP: 23,50 € 

 

 

 

Título: Breve História da Música Ocidental 

Autor: Lucien Jenkins, Clive Unger-Hamilton, Stephen Johnson e David McCleery 

Colecção: Musicalmente 

ISBN: 978-972-53-0522-5 

Págs.: 608 

Preço: Euros 16,98 / 18,00 

 

Descobrir a Música Clássica, desde a Música Antiga ao Século XX, passando pelo Barroco, pelo 

Classicismo e pelo Romantismo. É a viagem que lhe propomos em Breve História da Música 

Ocidental: os compositores de cada período, contextualização histórica, com destaque para a 

música, mas passando também pela arte e pela literatura. Para ilustrar cada uma das épocas, o livro 

está recheado de fotografias, citações, ilustrações e dá-lhe ainda acesso a um sítio de Internet com 

várias horas de música. Muito bem estruturado, Breve História da Música Ocidental é um instrumento 

precioso para leitores de todas as idades. 

 

Reedições: 

  

Título: Jardins de Canela 

Autor: Shyam Selvadurai 

Colecção: Ilhas Encantadas 

ISBN: 978-972-53-0191-3 

Págs.: 304 

Preço: Euros 14,15 / 15,00 

Romance 

 

«Escrita requintada, um romance soberbo.» The Independent 

  

No elegante, mas sufocante mundo da classe alta de Ceilão (Sri Lanka), no início do século passado, 

duas pessoas solitárias, Annalukshmi e o seu tio Balendran, têm que escolher entre a felicidade 

pessoal e a provável destruição de outras vidas. Uma sonha com a independência, ao mesmo tempo 
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que a sua família tenta, obcecadamente, arranjar-lhe o casamento adequado, enquanto o outro, um 

respeitável marido e pai, se vê confrontado com o passado e os seus desejos mais íntimos. Sensual 

e cativante, Jardins de Canela é um romance arrebatador que fala de emoções proibidas e da força 

interior daqueles que tentam não só resistir às pressões da sociedade, mas também lutar para 

alcançar a sua própria felicidade. 

  

 

 Título: Como Observar as Pessoas 

Subtítulo: Dizemos mais do que Pensamos 

Autor: Janine Driver 

Colecção: Pequenos Livros 

ISBN: 978-972-53-0466-2 Código de Barras: 9 789 725 304 662 

Págs.: 340 

Preço: Euros 14,15 / 15,00 

Auto-ajuda 

 

Gostava de ser «à-prova-de-bala» no trabalho e de se sentir seguro nos seus 

relacionamentos?  Gostava de sentir-se satisfeito na sua pele? 

 

Então, é fundamental ter a noção do que o seu corpo anda a dizer ao mundo. Com graça e «olho 

clínico», Janine Driver – que trabalhou com o conceituado psicólogo Paul Eckerman, consultor da 

série da Fox, Lie to Me - ensina-lhe os truques que lhe permitirão estar em vantagem na sua vida 

diária. O seu «Plano em 7 Dias» e as suas «Soluções em 7 Segundos» ensinar-lhe-ão dezenas de 

«dicas» de linguagem corporal capazes de resolver a seu favor qualquer situação interpessoal. Este 

livro revelar-lhe-á também métodos que outros especialistas se recusam a partilhar com o grande 

público, desmantelando grandes mitos da linguagem corporal. Numa época em que todas as 

vantagens contam — e as primeiras impressões contam mais do que nunca — este é o livro que 

realmente o ajudará a transmitir a sua mensagem. 

  

  

Título: Viagem ao Mundo da Droga 

Autor: Charles Duchaussois 

ISBN: 978-972-53-0478-5 Código de Barras: 9 789 725 304 785 

Págs.: 464 

Preço: Euros 15,00 / 15,90 

 

De Marselha ao Líbano, de Istambul a Bagdad, de Bombaim a Benares. De barco, a pé, 

de carro, Charles aproxima-se pouco a pouco de Catmandu, oásis do mundo da droga e 

paraíso dos hippies, num percurso repleto de aventuras, de acidentes e incidentes. Em 

Beirute, associa-se a traficantes de armas e participa na colheita do haxixe; no Kuwait 

dirige um bar; no Nepal é, por algum tempo, o «médico» e «cirurgião» dos camponeses 

dos Himalaias. Um percurso de vida marcado pelo consumo das drogas: o ópio e o haxixe 

que fazem planar, o flash da heroína e a «viagem» do LSD. Nunca um consumidor foi tão 

longe e, salvo in extremis, sobreviveu para relatar a infernal viagem ao mundo das drogas. Esta obra, 

já um clássico, é um relato apaixonante e simultaneamente arrepiante da extrema miséria a que o 

consumo de drogas pode conduzir. Um sério aviso a todos os que são «espicaçados» pela 

curiosidade. 
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The ISF 2012 ANNUAL ANTHOLOGY OF FICTION is available for free download.  
 
Anyone can download the epub, mobi, or pdf version. Full of awesome stories and some 
of the best international authors in the SF scene, we believe this Anthology is a "must 
read"! 
 
http://internationalsf.wordpress.com/2013/03/20/isf-2012-annual-anthology-publishing-day/  
 
Edited by me (Roberto Mendes) and Ricardo Loureiro (ISF Fiction Editor), features the 
following content: 
 

―Siren Songs in Deep Time‖ by 

Nas Hedron 

―Aliens‖ by Lavie Tidhar 

―The Death of Mr. Teodorescu‖ by Cristian-

Mihail Teodorescu 

―59 Beads‖ by Rochita Loenen-Ruiz 

―Dad Bought a Teleporter‖ by Attila Sümegi 

―Space Oddity‖ by Regina Catarino 

―Metal Can Lanterns‖ by Joyce Chng 

―The Colors of Creation‖ by Judit Lorinczy 

―Digits Are Cold, Numbers Are Warm‖ by Liviu 

Radu 

―Butterfly, Falling at Dawn‖ by Aliette de 

Bodard 

―Aphrodisia‖ by Lavie Tidhar 

―Hunt Beneath the Moon‖ by Marian Truta 

―The Ethics of Treason‖ by Gerson Lodi-

Ribeiro 

―The Wind-Blown Man‖ by Aliette de Bodard 

―Single-Bit Error‖ by Ken Liu 

Cover art is by Erasmus Brosdau. 

 

 


