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QUATRO SOLDADOS
Samir Machado de Machado

Uma das vozes mais originais e instigantes da nova literatura brasileira, Samir Machado 
de Machado mescla referências que vão de Shakespeare a Thomas Pynchon, passando 
por filmes de aventura como Indiana Jones e videogames como Uncharted. Não por 
acaso, sua obra cruza fronteiras de gênero, flertando com a aventura, o romance 
histórico e a fantasia, e se situando na fronteira, cada vez mais tênue, entre alta literatura 
e entretenimento. Primeiro livro do autor, agora publicado pela Rocco, Quatro soldados 
narra as peripécias de quatro jovens que têm seus destinos entrelaçados no Brasil 
de 1754, nos últimos anos da guerra contra as Missões Jesuítas: um alferes que ainda 
adolescente recebe seu primeiro comando, um rígido e melancólico capitão de cavalaria, 
um desertor que vive do contrabando de livros e um tenente de motivações ambíguas. 
Através da imaginação fabulosa de um narrador de memória e intenções duvidosas, os 
quatro passam por longas viagens, batalhas e todo tipo de aventura pelo vasto território 
brasileiro do século XVIII, das quais nenhum deles sairá incólume.

PONTO FORTE: Uma aventura de capa e espada ambientada no Brasil do século XVIII 
com tintas picarescas e repleta de referências literárias.
PRATELEIRA: Homens elegantes, do mesmo autor, Boca do inferno, de Ana Miranda, 
romances históricos e de cavalaria e livros de História como os de Laurentino Gomes.

ISBN: 978-85-325-3072-1 | Código: 9788532530721 | Formato: 16x23 cm
Páginas: 272 | Preço: R$ 34,90

Expoente do New Journalism e autor de romances consagrados como A fogueira das 
vaidades, Tom Wolfe investe todo o seu talento de jornalista investigativo e exímio 
contador de histórias em O reino da fala, em que se debruça justamente sobre sua principal 
ferramenta de trabalho: a linguagem. Com sua prosa irreverente e humor mordaz, o 
autor examina os repetidos esforços da ciência na tentativa de explicar o dom humano 
da fala, segundo ele a verdadeira responsável pelas complexas sociedades e conquistas 
da humanidade. De Alfred Wallace, que primeiro formulou a teoria da seleção natural, 
mas depois renunciou a ela por sua incapacidade de explicar a fala humana, passando 
pelo pai da Teoria da Evolução, Charles Darwin, e chegando a neodarwinistas, cientistas 
e linguistas de diversas correntes, Wolfe defende que a linguagem fez o homem avançar 
bem além dos limites da seleção natural e que a fala poderia ser considerada o quarto 
reino, habitado apenas pelo homem.

PONTO FORTE: Com embasamento histórico e uma narrativa espirituosa e vigorosa, 
Tom Wolfe revela as idas e vindas da ciência na tentativa de explicar as origens 
da linguagem, segundo ele a principal responsável pelas maiores conquistas da 
humanidade.
PRATELEIRA: ensaios sobre evolução humana, linguística, filosofia.

Tradução: Paulo Reis | ISBN: 978-85-325-3064-6 | Código: 9788532530646
Formato: 14x21 cm | Páginas: 192 | Preço: R$ 29,90

O REINO DA FALA
Tom Wolfe
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Autor da trilogia O Executivo Sincero, Adriano Silva revela, em Treze meses dentro da 
TV, os bastidores da sua passagem por um dos programas mais importantes da televisão 
brasileira, ao mesmo tempo que reflete, sem romantismo e com muita franqueza, sobre 
os erros e acertos vividos dentro da maior empresa de comunicação do Brasil, como 
chefe de redação do Fantástico. Revendo essa trajetória de apenas 13 meses, mas 
de muito aprendizado, Adriano compartilha com o leitor desde o entusiasmo diante 
da oportunidade que se apresentou como o cargo perfeito na empresa dos sonhos, 
passando pelos equívocos sucessivos que indicavam que algo não ia bem até a certeza 
definitiva de que aquele não era o seu lugar. Na contramão da maioria das histórias sobre 
carreira e vida corporativa, em que as frustrações e os percalços são sempre varridos 
para debaixo do tapete, este é um depoimento raro e uma aventura executiva cheia de 
descobertas, aprendizagens e espantos.

PONTO FORTE: Mantendo o tom aberto e sincero de seus livros anteriores, o jornalista 
e empreendedor Adriano Silva revê os erros que transformaram o emprego dos sonhos 
na maior furada de sua carreira, enquanto revela os bastidores da maior empresa de 
comunicação do Brasil. 
PRATELEIRA: Trilogia O Executivo Sincero, do mesmo autor, e outros títulos sobre 
carreira, vida corporativa, liderança e empreendedorismo.

ISBN: 978-85-325-3068-4 | Código: 9788532530684 | Formato: 15x22 cm
Páginas: 256 | Preço: R$ 34,90

Primeiro livro de ficção da jovem atriz, cantora e escritora britânica Carrie Hope Fletcher, 
que mantém um canal no Youtube muito popular na Inglaterra (www.youtube.com/
ItsWayPastMyBedTime), Do outro lado conta a emocionante jornada de Evie Snow, que 
morre aos 82 anos, serenamente e cercada pela família, mas descobre que ainda precisa 
acertar algumas contas com o passado para que sua alma consiga chegar ao Paraíso. 
Nesta espécie de “segunda chance”, Evie se vê aos 27 anos e sabe que precisa se livrar de 
culpas e segredos antes que seja tarde demais. Mas assim que começa a refazer a própria 
jornada, ela percebe que sabia pouco sobre a própria vida e que precisa recuperar o 
verdadeiro amor para encontrar a paz. 

PONTO FORTE: Um romance feminino emocionante sobre amor, destino, vida, morte 
e sobre a importância de resgatar laços, desejos e sonhos abandonados ao longo do 
caminho. 
PRATELEIRA: Simplesmente acontece e O ano em que te conheci, de Cecelia Ahern, A 
cabana, de William P. Young, e romances de Jojo Moyes.

Tradução: Cláudia Mello Belhassof | ISBN: 978-85-9517-022-3 | Código: 9788595170223
Formato: 16x23 cm | Páginas: 272 | Preço: R$ 49,90

DO OUTRO LADO
Carrie Hope Fletcher
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TREZE MESES DENTRO DA TV
Uma aventura corporativa exemplar
Adriano Silva
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Com 40 anos de experiência em educação e mais de 1 milhão de livros vendidos, Tania 
Zagury responde a uma série de questionamentos de pais e professores que se dedicam 
à dor e à delícia de educar crianças nos dias de hoje. Das dúvidas de ordem prática, 
como estabelecer hábitos e rotinas saudáveis física e emocionalmente em plena era da 
internet, a reflexões sobre educação, limites, o papel da família e o da escola, bullying e 
outros pontos sensíveis – e fundamentais – para criar crianças e adolescentes educados 
e felizes, a autora oferece um verdadeiro guia para ajudar pais e mães a desempenharem 
sua função com segurança. E os incentiva a não desistir de “combater o bom combate” 
quando se trata de educação. Afinal, educar dá trabalho; mas perceber que os filhos 
estão se tornando pessoas éticas, educadas e gentis é sem dúvida uma recompensa 
que vale a pena.

PONTO FORTE: Novo livro da autora bestseller Tania Zagury, referência nacional na 
área de educação e parenting, traz questões atuais sobre o assunto com linguagem 
clara e direta.
PRATELEIRA: Limites sem trauma e outros títulos da própria autora, Pais e mães 
conscientes, de Shefali Tsabary, Como criar um adulto, Julie Lythcott-Haim, ambos do 
selo Bicicleta Amarela, e outros títulos sobre educação e parenting.

ISBN: 978-85-68696-56-9 | Código: 9788568696569
Formato: 14x21 cm | Páginas: 192 | Preço: R$ 24,90

OS NOVOS PERIGOS QUE RONDAM NOSSOS FILHOS
Para papais do século XXI
Tania Zagury
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Guerra dos tronos encontra Mitologia nórdica, bestseller de Neil Gaiman, neste conto 
de fadas ambientado na Rússia medieval. Romance de estreia da norte-americana 
Katherine Arden, que morou dois anos em Moscou, O urso e o rouxinol mistura aventura, 
fantasia e mitologia ao acompanhar a jornada da jovem Vasya, criada, junto aos irmãos, 
num vilarejo próximo de uma floresta, e que cresceu ouvindo de sua ama contos e 
lendas sobre criaturas que vivem nas matas e que precisam receber oferendas para 
manter o mal adormecido em seu interior. Mas a chegada de Anna, madrasta de Vasya 
vinda da capital, de hábitos católicos, e de um padre ortodoxo que resolve instituir as 
práticas cristãs no vilarejo, provoca uma mudança na rotina da menina e abre as portas 
para uma terrível catástrofe. Sensível e determinada, Vasya é a única que consegue 
enxergar e conversar com esses seres fantásticos e torna-se a última esperança para 
salvar o povoado onde nasceu da destruição.  

PONTO FORTE: Um romance de fantasia inspirado na rica e pouco explorada mitologia 
russa, protagonizado por uma heroína feminina que não possui poderes mágicos, mas é 
extremamente forte e sensível. 
PRATELEIRA: Guerra dos tronos, de George R. R. Martin, Deuses americanos e Mitologia 
nórdica, de Neil Gaiman, Enraizados, de Naomi Novik.

Tradução: Elisa Nazarian | ISBN: 978-85-9517-023-0 | Código: 9788595170230
Formato: 16x23 cm | Páginas: 320 | Preço: R$ 49,90

O URSO E O ROUXINOL
Katherine Arden
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Autora da série bestseller Pretty Little Liars, que virou seriado de TV, Sara Shepard 
apresenta uma nova trama envolvendo cinco garotas e um crime em As perfeccionistas, 
primeiro de uma duologia. Desta vez, o cenário da trama é Beacon Heights, Washington, 
onde Mackenzie, Ava, Caitlyn, Julie e Parker frequentam o último ano do ensino 
médio. Enquanto planejam seu futuro e lidam com suas próprias questões pessoais 
e familiares, algumas nem um pouco louváveis, as cinco descobrem algo em comum: 
todas elas odeiam o mesmo garoto, o rico e convencido Nolan. E arquitetam um plano 
de assassinato perfeito. Mas quando Nolan aparece morto exatamente do jeito que elas 
haviam imaginado, Mackenzie, Ava, Caitlyn, Julie e Parker precisarão provar que não 
são culpadas, enquanto suas vidas – e seus segredos – desmoronam ao redor.

PONTO FORTE: Nova série da autora de PLL traz o clima de romance, mistério e 
intrigas que conquistou os leitores, agora em apenas dois volumes. 
PRATELEIRA: livros de séries como Pretty Little Liars e Gossip Girl.

Tradução: Joana Faro | ISBN: 978-85-7980-357-4 | Código: 9788579803574
Formato: 13,7x20,7 cm | Páginas: 288 | Preço: R$ 39,90

Adelina Amouteru sobreviveu à febre do sangue, fez uso de seus dons, formou seu 
próprio exército, vingou-se de seus traidores e conquistou a vitória. Mas seu reinado 
triunfante está ameaçado, e o inimigo não vem de fora; a sede de vingança da jovem 
levou seu lado cruel e sombrio a sair do controle, e ela terá que curar antigas feridas 
se quiser manter tudo o que conquistou. No desfecho da eletrizante trilogia Jovens 
de Elite, Marie Lu coloca sua protagonista diante de uma nova ameaça que a levará a 
revisitar fatos dolorosos do seu passado e a fazer uma aliança arriscada e difícil. Será 
que Adelina está preparada para se transformar na estrela da meia-noite e, finalmente, 
conhecer a paz? 

PONTO FORTE: Último livro da série Jovens de Elite, uma fantasia elaborada, com 
ambientação medieval e personagens complexos, assinada por uma das autoras de 
maior destaque do cenário internacional entre o público jovem e jovem adulto. 
PRATELEIRA: sagas de fantasia e distopia como Jogos Vorazes, Divergente, Legend e 
séries de fantasia medieval como Game of Thrones.

Tradução: Rachel Agavino | ISBN: 978-85-7980-343-7 | Código: 9788579803437
Formato: 15,7x22,7 cm | Páginas: 256 | Preço: R$ 34,90

AS PERFECCIONISTAS
Sara Shepard

A ESTRELA DA MEIA-NOITE
Jovens de Elite #3
Marie Lu

ROCCO JOVENS LEITORES
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Numa terra onde o teatro foi proibido, um garoto solitário entra para uma trupe teatral de 
goblins na esperança de encontrar seu irmão desaparecido e acaba embarcando numa 
aventura que o levará bem mais longe do que ele imaginou. Vencedor do National Book 
Awards na categoria literatura juvenil, O segredo dos Goblins é uma história de fantasia 
que tem como pano de fundo o universo mágico e misterioso do teatro. À medida que 
vai se envolvendo com a arte da representação, entre máscaras que podem esconder ou 
revelar segredos importantes, o jovem Rownie descobre muito sobre ele mesmo, sobre o 
irmão e sobre o poder das palavras para moldar o que é real.

PONTO FORTE: Mistério e aventura são tecidos com humor nesta história cativante 
sobre família, amor e identidade que tem como pano de fundo o universo do teatro. O 
livro é o primeiro de uma duologia. 
PRATELEIRA: Ivy Pocket e o segredo do diamante, Archie Greene e o segredo dos magos, 
série Harry Potter.

Tradução: Waldéa Barcellos | ISBN: 978-85-7980-372-7 | Código: 9788579803727
Formato: 13,7x20,7 cm | Páginas: 240 | Preço: R$ 39,90

O SEGREDO DOS GOBLINS
William Alexander 

Alvo Dumbledore fundou a Ordem da Fênix, guiou Harry Potter na busca às Horcruxes 
e ficou conhecido como o único bruxo que o Lorde das Trevas, Voldemort, já temeu. 
Alvo Dumbledore – Guia cinematográfico apresenta fotografias, citações e lembranças 
dos oito filmes de Harry Potter que celebram os momentos que tornaram o professor 
Dumbledore um bruxo extraordinário e um dos melhores diretores da Escola de Magia 
e Bruxaria de Hogwarts.  

Tradução: Regiane Winarski | ISBN: 978-85-7980-338-3 | Código: 9788579803383 
Formato: 15,3x22,9 cm | Páginas: 64 | Preço: R$ 24,90

ALVO DUMBLEDORE – GUIA CINEMATOGRÁFICO (capa dura)
Felicity Baker

No seu décimo primeiro aniversário, Harry Potter recebeu o melhor presente que podia 
imaginar: descobrir que é um bruxo, convidado a estudar na Escola de Magia e Bruxaria 
de Hogwarts. Da primeira visita ao Beco Diagonal às batalhas épicas contra o Lorde 
das Trevas, Voldemort, Harry Potter – Guia cinematográfico reúne citações memoráveis 
e fotografias dos oito filmes da saga com tudo o que os fãs precisam saber sobre o 
menino que sobreviveu.   

Tradução: Regiane Winarski | ISBN: 978-85-7980-339-0 | Código: 9788579803390
Formato: 15,3x22,9 cm  | Páginas: 64 | Preço: R$ 24,90
 

HARRY POTTER – GUIA CINEMATOGRÁFICO (capa dura)
Felicity Baker
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Hermione Granger raramente quebra regras – exceto, se necessário, para salvar os 
amigos e lutar contra o Lorde das Trevas, Voldemort. Por todos os oito filmes da série 
Harry Potter, Hermione mostra sua sabedoria e ousadia, preparando secretamente 
Poção Polissuco, salvando Sirius Black com um vira-tempo e criando a Armada 
Dumbledore. Hermione Granger – Guia cinematográfico revisita esses momentos com 
a garota que provou que os nascidos trouxas podem ser as bruxas e os bruxos mais 
habilidosos de todos. 

Tradução: Regiane Winarski | ISBN: 978-85-7980-340-6 | Código: 9788579803406
Formato: 15,3x22,9 cm  | Páginas: 64 | Preço: R$ 24,90

HERMIONE GRANGER – GUIA CINEMATOGRÁFICO (capa dura)
Felicity Baker

Seja enfrentando a equipe de quadribol da Sonserina ou uma floresta de aranhas 
gigantes, Rony Weasley provou ser tão corajoso e leal quanto seu melhor amigo 
famoso, Harry Potter. Com imagens e citações dos oito filmes da saga, Rony Weasley 
– Guia cinematográfico oferece uma abordagem detalhada da vida de Rony, incluindo 
o tempo que passou em Hogwarts, seus familiares e amigos e as batalhas perigosas 
contra o Lorde das Trevas, Voldemort.  

Tradução: Regiane Winarski | ISBN: 978-85-7980-341-3 | Código: 9788579803413 
Formato: 15,3x22,9 cm  | Páginas: 64 | Preço: R$ 24,90

RONY WEASLEY – GUIA CINEMATOGRÁFICO (capa dura)
Felicity Baker

PONTO FORTE: quatro guias em capa dura e repletos de fotos que reúnem os melhores 
momentos dos principais personagens nos oito filmes da série Harry Potter. 
PRATELEIRA: livros e produtos da série Harry Potter e/ou ligados a ela.


