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O CAMINHO DE CASA
Yaa Gyasi

Nascida em Gana e criada nos Estados Unidos, a jovem Yaa Gyasi tornou-se um dos 
nomes mais comentados na cena literária norte-americana em 2016. Seu romance de 
estreia, O caminho de casa, recebeu resenhas estreladas dos mais importantes jornais e 
revistas do país, alcançou a disputada lista dos mais vendidos do The New York Times, foi 
incluído na prestigiosa lista dos 100 livros notáveis do ano do mesmo jornal e arrebanhou 
o prêmio PEN/Hemingway de melhor romance de estreia. Com uma narrativa poderosa e 
envolvente que começa no século XVIII, numa tribo africana, e vai até os Estados Unidos 
dos dias de hoje, Yaa mostra as consequências do comércio de escravos dos dois lados 
do Atlântico ao acompanhar a trajetória de duas meias-irmãs desconhecidas uma da 
outra, e das gerações seguintes dessa linhagem separada pela escravidão.

PONTO FORTE: Um romance que já nasce épico e uma autora que vem se juntar a 
nomes como Alice Walker, Toni Morison e Chimamanda Ngozi Adichie, pela voz firme  
e ao mesmo tempo poética na afirmação da cultura africana e dos direitos da mulher.
PRATELEIRA: A cor púrpura, de Alice Walker; Eu sou Malala, de Malala Yousafzai; 
Americanah e outras obras de autoras como Chimamanda Ngozi Adichie, Toni Morison e 
Zadie Smith.

Tradução: Waldéa Barcellos | ISBN: 978-85-325-3059-2 | Código: 978-85-325-3059-2
Formato: 14x21 cm | Páginas: 448 | Preço: R$ 54,50

Depois de A aventura do estilo – Ensaios e Correspondências de Henry James e Robert Louis 
Stevenson, o segundo livro da coleção Marginália, dedicada a textos pouco conhecidos 
de grandes escritores modernos, apresenta pela primeira vez ao leitor brasileiro uma 
seleção abrangente das cartas do francês Antonin Artaud (1896-1948), um dos mais 
influentes artistas e pensadores do século XX, escritas em diferentes momentos de sua 
vida a amigos como Anaïs Nin, André Breton, Jacques Rivière e outros. Organizado pela 
professora da PUC-Rio Ana Kiffer, A perda de si revela, por meio dessa correspondência 
rica em reflexões sobre teatro, literatura, marxismo e psicanálise, entre outros temas, a 
gênese e as transformações do pensamento de Artaud, um dos grandes renovadores 
da dramaturgia do século XX, que influenciou não só nomes ligados ao teatro, como 
Peter Brook e José Celso Martinez Corrêa, mas também escritores do movimento beat 
e intelectuais como Gilles Deleuze e Jacques Derrida.

PONTO FORTE: Seleção abrangente e inédita para o leitor brasileiro das cartas de 
Antonin Artaud, um dos grandes nomes da arte do século XX, criador do Teatro da 
Crueldade.
PRATELEIRA: correspondências, teoria da arte, teatro, vanguardas europeias.

Tradução: Ana Kiffer e Mariana Patrício Fernandes | ISBN: 978-85-325-3067-7
Código: 9788532530677 | Formato: 14x21 cm | Páginas: 176 | Preço: R$ 34,50

A PERDA DE SI
Cartas de Antonin Artaud
Antonin Artaud
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Um dos principais nomes da literatura argentina contemporânea, César Aira conta, em 
Os fantasmas, uma fábula urbana de cunho social ambientada na Buenos Aires dos anos 
1980, mais precisamente num edifício em construção no bairro de Flores. A trama se 
passa num dia 31 de dezembro e reúne os futuros proprietários, em visita ao prédio; os 
operários da obra, que, junto com a família do porteiro chileno, ocupam precariamente 
um dos andares; e os fantasmas, seres incorpóreos que somente alguns personagens 
conseguem ver, e que também estão em festa naquela véspera de ano-novo. Transitando 
com sutileza entre todos eles, Aira reflete sobre literatura, economia, arquitetura, vida e 
morte, a partir de múltiplos pontos de vista, e constrói uma novela original e divertida 
que se inscreve na tradição da ficção fantástica de seu país.

PONTO FORTE: Uma fábula urbana de contornos fantásticos que reúne tudo o 
que a extensa obra narrativa de César Aira tem de melhor: poesia e humor, ironia e 
melancolia, afeto e diversão. 
PRATELEIRA: outros livros do autor e ficção latino-americana em geral, especialmente 
títulos da coleção Otra Língua.

Tradução: Joca Wolff | ISBN: 978-85-325-3049-3 | Código: 9788532530493
Formato: 14x21 cm | Páginas: 160 | Preço: R$ 34,50

A relação mãe e filha – e os segredos que podem se esconder em seus meandros – 
é o combustível do bem-sucedido romance de estreia de Elizabeth Little, lançamento 
da coleção Luz Negra, que reúne o melhor do suspense feminino contemporâneo. O 
livro acompanha a ex-it girl Janie Jenkins, que, ao sair da prisão 10 anos após ter sido 
condenada pela morte da mãe, só deseja fugir dos holofotes e encontrar o verdadeiro 
assassino. Só há um problema: Janie não tem certeza absoluta de que não cometeu o 
crime. E, seguindo a única pista que possui, inicia um périplo que a levará a uma pacata 
cidade em Dakota do Sul e a um revelador encontro com o passado. 

PONTO FORTE: um suspense eletrizante com uma protagonista atraente e sagaz que 
envolve o leitor da primeira à última página. 
PRATELEIRA: A garota no trem, de Paula Hawkins, Garota exemplar, de Gillian Flynn, 
Em um bosque muito escuro, de Ruth Ware, e outros livros de suspense escritos e 
protagonizados por mulheres.

Tradução: Fabienne W. Mercês | ISBN: 978-85-325-3062-2 | Código: 9788532530622
Formato: 16x23 cm | Páginas: 368 | Preço: R$ 54,50

OS FANTASMAS
César Aira

QUERIDA FILHA
Elizabeth Little

ROCCO

 ROCCO LANÇAMENTOS JUNHO 2017



ROCCO LANÇAMENTOS JUNHO 2017 www.rocco.com.br

 ROCCO LANÇAMENTOS JUNHO 2017

Escrito em 1985, o romance distópico O conto da aia, da canadense Margaret Atwood, 
tornou-se um dos livros mais comentados em todo o mundo nos últimos meses, voltando 
a ocupar posição de destaque nas listas do mais vendidos em diversos países. Além de 
ter inspirado a série homônima (The Handmaid’s Tale, no original) produzida pelo canal 
de streaming Hulu, a ficção futurista de Atwood, ambientada num Estado teocrático 
e totalitário em que as mulheres são vítimas preferenciais de opressão, tornando-se 
propriedade do governo, e o fundamentalismo se fortalece como força política, ganhou 
status de oráculo dos EUA da era Trump. Em meio a todo este burburinho, O conto da 
aia volta às prateleiras com nova capa, assinada pelo artista Laurindo Feliciano. 

PONTO FORTE: uma das obras mais importantes da celebrada escritora Margaret 
Atwood, conhecida por seu ativismo político, ambiental e em prol das causas femininas, 
volta às prateleiras com nova capa. 
PRATELEIRA: outros livros da autora, como o recém-lançado Dicas da imensidão, e ao 
lado de autoras contemporâneas como Alice Munro, Lydia Davis e outras.

Tradução: Ana Deiró | ISBN: 85-325-2066-9 | Código: 9788532520661
Formato: 14x21 cm | Páginas: 368  | Preço: R$ 44,50

Cat tem 15 anos e se sente sozinha e perdida ao deixar para trás o mundo que conhecia 
para viver numa pequena cidade no interior de Michigan. Mas sua vida se transforma 
quando ela conhece sua nova vizinha. Marlena é uma garota destemida, determinada e 
fora de controle. Logo as duas se tornam inseparáveis e passam a testar seus limites, em 
busca de novas experiências e, principalmente, de um sentido para a vida. Até que um 
desfecho inesperado põe fim a esta amizade. Quase 20 anos depois, Cat relembra aquele 
período de excessos e ainda luta para perdoar a amiga e a si mesma, neste romance ao 
mesmo tempo sensível e brutal sobre uma amizade obsessiva e sobre pessoas que, não 
importa o quanto se demorem, deixam marcas profundas na vida de outras.  

PONTO FORTE: Julie Buntin, que tem textos publicados em veículos de prestígio como 
Cosmopolitan, Slate e Electric Literature, entre outros, foi comparada a Elena Ferrante 
(da série A amiga genial) pelo retrato pungente que traça da amizade entre duas 
mulheres em seu romance de estreia. 
PRATELEIRA: A amiga genial, de Elena Ferrante, e outros romances femininos.

Tradução: Eliza Nazarian | ISBN: 978-85-9517-008-7 | Código: 9788595170087
Formato: 14x21 cm | Páginas: 304 | Preço: R$ 44,50

O CONTO DA AIA (Reedição)
Margaret Atwood

MARLENA
Julie Buntin
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Romance, aventura e uma boa dose de erotismo são os ingredientes que dão liga a O 
selvagem, segundo da série O Homem dos Meus Sonhos. Depois de O estranho, a norte-
americana Kristen Ashley conta agora a história de Brock Lucas, um típico brutamontes 
que não mede esforços para conseguir o que quer, e Tessa O’Hara, uma mulher doce 
que esconde um grande segredo. Quando ele a convida para uma cerveja, Tess não 
imagina que Brock é um agente que se aproximou dela para investigar os crimes de seu 
ex-marido. Ao descobrir a verdade, ela tenta se convencer de que Brock não é o homem 
dos seus sonhos e tem certeza de que precisa pôr fim a este relacionamento. Mas ele 
não está disposto a deixá-la ir. Pelo contrário, Tess tornou-se um vício incontrolável para 
Brock. E o agente selvagem está mais disposto do que nunca a finalizar seu trabalho. E 
a conquistá-la de vez. 

PONTO FORTE: Kristen Ashley é uma das maiores autoras de romances eróticos dos 
Estados Unidos, com excelente recepção entre as leitoras. O selvagem é o segundo 
da série O Homem dos Meus Sonhos, mas pode ser lido de forma independente do 
primeiro. 
PRATELEIRA: O estranho, da mesma autora, e títulos eróticos de E. L. James (Cinquenta 
tons de cinza), Sylvia Day (Toda sua), Laurelin Paige (Com você, Por você, Sempre você) e 
Nana Pauvolih (Trilogia Redenção), entre outras.

Tradução: Alyda Sauer | ISBN: 978-85-9517-010-0 | Código: 9788595170100
Formato: 13,5x20,5 cm | Páginas: 464 | Preço: R$ 69,50

O SELVAGEM
Kristen Ashley

FÁBRICA231

Um livro de autoajuda diferente de todos os outros. Há mais de 70 semanas na cobiçada 
lista dos mais vendidos do The New York Times, Você é fera traz a verve feminina, divertida, 
pop (e por vezes desbocada) da coach de sucesso Jen Sincero. São 27 capítulos curtos que 
ensinam o leitor, através de histórias inspiradoras, dicas sobre dinheiro, comportamento e 
relacionamentos, exercícios práticos e um palavrão de vez em quando, a descobrir a origem 
de seus problemas, evitar as armadilhas de autossabotagem, encontrar a força interior 
necessária para mudar e a estabelecer seus objetivos e alcançá-los. Ou, em linguagem 
franca e direta, ao estilo da autora: depois de ler Você é fera, você vai entender por que é 
do jeito que é, como pode amar o que não pode mudar, como pode mudar o que não ama 
e aprender a usar a sua força para arrasar de verdade.

PONTO FORTE: autoajuda moderna, bem-humorada e repleta de referências da cultura 
pop. Fenômeno nos EUA há 69 semanas na lista dos mais vendidos do The New York 
Times.
PRATELEIRA: livros de autoajuda em geral, especialmente autores como Joe Vitale 
(Limite zero), Pedram Shojai (Monge urbano) e Sarah Knight (A mágica transformadora 
do F*).

Tradução: Marcia Frazão | ISBN: 978-85-68696-52-1 | Código: 9788568696521
Formato: 14x21 cm | Páginas: 272 | Preço: R$ 34,50

VOCÊ É FERA
Pare de duvidar do seu potencial e comece a viver uma vida incrível
Jen Sincero

BICICLETA AMARELA
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Autor do aclamado Fordlândia, sobre a cidade perdida de Henry Ford na selva amazônica, 
o historiador Greg Grandin mergulha na trajetória de Henry Kissinger e defende que, 
para entender a política externa norte-americana hoje – com suas incursões militares 
que se arrastam por anos no exterior e a polarização política interna do país – é 
necessário decifrar o controverso secretário de estado de Richard Nixon e Gerald Ford. 
Partindo da análise da produção acadêmica de Kissinger e de um grande número de 
documentos secretos e outros oficiais, muitos liberados apenas recentemente, o autor 
vai além do registro biográfico e traça a linha de raciocínio que interliga a ascensão do 
neoconservadorismo, que levou o país a guerras desastrosas como a do Iraque e a do 
Afeganistão e ao surgimento de figuras como Donald Trump no cenário político, com o 
legado de Kissinger, responsável por fomentar a política intervencionista beligerante dos 
EUA no pós-guerra.

PONTO FORTE: Com clareza e elegância, Greg Grandin vai além da biografia ao analisar 
a trajetória do mais emblemático secretário de estado norte-americano, cujo legado 
marca a política externa dos EUA até os dias de hoje. 
PRATELEIRA: biografias de líderes mundiais, história, política externa e relações 
internacionais e demais livros do autor (Fordlândia e O império da necessidade).

Tradução: Bruno Casotti | ISBN: 978-85-69474-26-5 | Código: 9788569474265
Formato: 14x21 cm | Páginas: 288 | Preço: R$ 44,50

A SOMBRA DE KISSINGER
Greg Grandin 

ANFITEATRO

Um garoto de 16 anos tímido e retraído que sofre de agorafobia (transtorno de ansiedade 
que leva a pessoa a evitar locais que não considera seguros); uma menina ambiciosa e 
realista que sonha em entrar para a faculdade de psicologia. Determinada a provar que 
merece ser aceita no segundo melhor curso do país, Lisa se aproxima de Solomon para 
ajudá-lo a superar suas dificuldades, trazendo também seu encantador namorado, Clark, 
para próximo de sua “cobaia”. Logo, os três formam laços inesperados de amizade. À 
medida que se conhecem melhor, porém, os planos de Lisa começam a sair de controle, 
e cada um deles é obrigado a rever suas certezas e encarar seus medos. Será que Sol, 
Lisa e Clark conseguirão encontrar novos arranjos em suas vidas, servindo de apoio um 
ao outro na difícil tarefa de encarar a vida adulta que se aproxima?

PONTO FORTE: Divertido, comovente e repleto de referências da cultura pop, 
Comportamento altamente ilógico trata de temas como depressão adolescente, 
bullying, amizade, amor e amadurecimento na linha de outros romances young  
adult de sucesso. 
PRATELEIRA: As vantagens de ser invisível, Meu coração e outros buracos negros,  
Nuvens de ketchup, Quando tudo faz sentido, Os 13 porquês.

Tradução: Ana Carolina Mesquita | ISBN: 978-85-7980-348-2 | Código: 9788579803482
Formato: 13,7 x 20,7 cm  | Páginas: 256 | Preço: R$ 34,50

COMPORTAMENTO ALTAMENTE ILÓGICO
John Corey Whaley  
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Baseado nos diários da escritora Jane Austen na adolescência, este divertido romance 
juvenil é uma história de aventura, mistério, fofocas e, claro, flertes e paixões. Uma das 
autoras mais queridas em todo o mundo, cujo bicentenário de morte ocorre este ano, 
Jane Austen (1775-1817) segue arrebanhando uma legião de fãs em pleno século XXI com 
romances nos quais retrata a sociedade inglesa de sua época com precisão e ironia. Em 
Jane Austen roubou meu namorado, a escritora irlandesa Cora Harrison recria, para os 
jovens de hoje, a atmosfera dos livros da própria Jane Austen mesclando ficção e dados 
reais, a partir dos diários da autora de Orgulho e preconceito. O livro retrata as peripécias 
amorosas da futura escritora, que já se considerava uma especialista em assuntos do 
coração, e de sua prima Jenny.

PONTO FORTE: mesclando ficção e dados reais, a partir dos diários da adolescência 
de Jane Austen, o romance recria a atmosfera das obras da escritora com uma história 
envolvente e com um toque de aventura e mistério sobre primeiros amores, amizade e 
códigos sociais. 
PRATELEIRA: Eu fui a melhor amiga de Jane Austen, também da autora Cora Harrison, 
e romances históricos e românticos para jovens.

Tradução: Dilma Machado | ISBN: 978-85-7980-224-9  | Código: 9788579802249
Formato: 13,7x 20,7 cm | Páginas: 288 | Preço: R$ 34,50

JANE AUSTEN ROUBOU MEU NAMORADO
Cora Harrison

Quem é a verdadeira mulher por trás da fascinante vilã que perpassa as histórias de Cinder, 
Scarlet, Cress e Winter? Neste spin-off da série de contos de fadas futuristas Crônicas 
Lunares, a autora Marissa Meyer revela o passado e as motivações de Levana, a cruel rainha 
que sonha em governar o povo de Luna. Filha mais nova ofuscada pelo brilho e charme 
da verdadeira herdeira do trono, sua irmã Channary, Levana teve o rosto desfigurado por 
queimaduras na infância e aprendeu a se camuflar, manipulando todos a sua volta com 
uma beleza fictícia. Assim, conquistou à força o amor de Evret Hayle, por quem sempre 
foi apaixonada, tornando-se madrasta de Winter quando ele perdeu a esposa no parto da 
filha. E seu próximo passo é tomar o trono definitivamente.

PONTO FORTE: Uma envolvente e trágica história de inveja, ambição e traição, com 
personagens já conhecidos dos leitores da série Crônicas Lunares, agora sob uma 
perspectiva inédita.
PRATELEIRA: demais livros da série Crônica Lunares (Cinder, Scarlet, Cress e Winter), 
romances juvenis de ficção científica e releituras de contos de fadas como Dorothy tem 
que morrer.

Tradução: Regiane Winarski | ISBN: 978-85-7980-346-8 | Código: 9788579803468
Formato: 13,7x20,7 cm | Páginas: 256 | Preço: R$ 34,50

LEVANA – A RAINHA MAIS BELA
Crônicas Lunares
Marissa Meyer
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Primeiro livro do inglês Michael Byrne, O garoto da loteria é uma história sobre 
sobrevivência, esperança e amadurecimento. Bully tem 12 anos e, desde que perdeu 
a mãe, vive nas ruas de Londres. Sua única companhia é a cadela Jack, com quem 
ele divide a cama improvisada a cada noite e o pouco que consegue para comer no 
dia a dia. Mas também seu amor e o sonho de conquistar um futuro melhor. Quando 
encontra um bilhete de loteria premiado, num antigo cartão de aniversário que sua 
mãe lhe deixou, Bully e Jack embarcam numa dramática jornada para retirar o prêmio. 
Afinal, em quem confiar quando se é uma criança desamparada que subitamente vira 
“o garoto da loteria”? 

PONTO FORTE: um romance emocionante e bem escrito, que prende a atenção do 
leitor do início ao fim e expõe a dureza da vida nas ruas e as dificuldades por que 
passam milhões de crianças nessa situação em todo o mundo.
PRATELEIRA: Guerra do rock, O menino da lista de Schindler, clássicos como Capitães  
de areia.

Tradução: Marcelo Schild Arlin | ISBN: 978-85-7980-347-5 | Código: 9788579803475
Formato: 13,7x20,7 cm | Páginas: 256 | Preço: R$ 39,50

Em Meus 15 anos, Bia sonha com uma festa de cinema para celebrar seu aniversário. 
Agora, o seu sonho está prestes a se tornar realidade, literalmente! Segundo livro da 
carioca Luiza Trigo, Meus 15 anos deu origem ao filme homônimo que estreia nos cinemas 
de todo o país no dia 22 de junho, com a estrela teen – e autora bestseller – Larissa Manoela 
no papel principal. Publicado pela Rocco em 2014, o romance ganha uma sobrecapa com 
o cartaz do filme, que promete arrastar uma multidão de fãs aos cinemas (e às livrarias).

ISBN: 978-85-7980-204-1 | Código: 9788579802041
Formato: 13,7x20,7 cm | Páginas: 232 | Preço: R$ 25,00 

O GAROTO DA LOTERIA
Michael Byrne

Meus 15 anos (Edição capa tie-in)
Luiza Trigo
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Chu é um filhote de panda fofinho como todo filhote de panda. O que há de diferente com 
ele é que Chu é bastante alérgico. E quando ele espirra, coisas ruins podem acontecer. 
Isso os leitores de O dia de Chu, o primeiro livro de Neil Gaiman sobre o urso panda mais 
alérgico do planeta, já sabem. Mas agora, Chu está prestes a ir para a escola. E como 
toda criança, ele está um pouco nervoso. O que ele vai fazer lá? Será que seus colegas 
vão gostar dele? Em seu primeiro dia de aula, Chu deveria se apresentar à professora e 
aos novos amigos e dizer o que mais gosta de fazer. Mas de repente, uma poeirinha de 
giz entra em seu nariz. E antes mesmo que ele possa começar a falar, ele solta um espirro 
daqueles. Como será que Chu se sairá em seu primeiro dia na escola?

PONTO FORTE: a imaginação peculiar de Neil Gaiman e as ilustrações de Adam Rex 
dão vida a um urso panda com o qual qualquer criança – especialmente as alérgicas – 
pode se identificar.
PRATELEIRA: O dia de Chu, do mesmo autor, e outros livros infantis ilustrados.

Tradução: Ana Bergin | ISBN: 978-85-62500-81-7 | Código: 9788562500817
Formato: 21,5x24 cm  | Páginas: 36 | Preço: R$ 29,50 

O PRIMEIRO DIA DE CHU NA ESCOLA
Neil Gaiman


