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O Acontecimento  
de Annie Ernaux

wook diz a WOOK
Poucas semanas depois de O Acontecimento ser publicado 

em Portugal pela primeira vez, Annie Ernaux recebia o Prémio 

Nobel da Literatura tornando‑se, com 82 anos, na décima 

sétima mulher a receber a distinção. Este poderia ser apenas 

um pormenor estatístico, mas ganha significado perante 

uma obra que coloca a experiência feminina em grande plano.

O Acontecimento tem lugar em 1963, em França. Uma jovem 

universitária descobre que está grávida. O que se segue é uma 

narrativa crua e despojada sobre a experiência do aborto que 

reflete sobre o trauma, a experiência do corpo, as diferenças 

de classes e aquilo a que a autora chama a certa altura 

a “dominação masculina do mundo”.

A escrita de Ernaux não se perde em lirismos desnecessários, 

como notou a Academia sueca ao louvar, na atribuição 

do prémio, “a coragem e acuidade clínica com que descobre 

as raízes, os distanciamentos e as restrições coletivas 

da memória pessoal”. O Acontecimento é ferozmente pessoal 

e universal, como só a melhor Literatura é capaz.

Annie Ernaux nasceu em Lillebonne, 

na Normandia, em 1940, e estudou 

nas universidades de Rouen e de 

Bordéus, sendo formada em Letras 

Modernas. É atualmente uma das vozes 

mais importantes da literatura francesa, 

destacando‑se por uma escrita onde 

se fundem a autobiografia e a sociologia, 

a memória e a história dos eventos 

recentes. Em 2022 foi‑lhe atribuído 

o Prémio Nobel da Literatura.

O ACONTECIMENTO… COMO NUNCA 
DEVERIA VOLTAR A ACONTECER
AllbyMyShelves

Todo o livro é isento de quaisquer 
pruridos. Alternando entre o relato 
da experiência, e as emoções que 
vai sentido com a própria experiência 
do relato (contidas entre parêntesis), 
Ernaux abre‑se perante quem 
a lê, contribuindo para uma brutal 
consciencialização da importância 
de sermos dotados de liberdade 
de escolha.

MARAVILHOSO
Dora Silva

Um livro que me deixou despedaçada, 
chorei ao longo de 82 páginas tão 
impactantes como poucas vezes 
aconteceu. Em nenhum momento 
a escritora dramatiza ou se vitimiza 
enquanto narra o seu “acontecimento” 
40 anos depois. Dignidade é o que me 
ocorre, enquanto mulher, mãe, por ela 
e por todas. Por favor, leiam esta obra, 
é tão dura como fascinante.

wook dizem os leitores
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Abdulrazak Gurnah nasceu em 1948 

em Zanzibar. Na década de 1960, foi 

forçado a sair do seu país, então a braços 

com uma revolução, e chegou como 

refugiado ao Reino Unido. Foi professor 

de Inglês e Literaturas Pós‑coloniais 

na Universidade de Kent. A sua obra 

versa sobre a experiência africana, 

o colonialismo e o refugiado. Em 2021 

recebeu o Prémio Nobel da Literatura.

Vidas Seguintes de 
Adbulrazak Gurnah

wook diz a WOOK
Vidas Seguintes narra a vida de três africanos durante o período 

do domínio colonial alemão na África Oriental, no início 

do século XX, uma época de sofrimento, rebelião e repressão.

Quando era apenas um rapaz, a viver na aldeia costeira onde 

se centra esta narrativa, Ilyas juntou‑se aos temidos Schutztruppe 

Askaris, soldados nativos que violentavam os seus compatriotas 

africanos, em nome do império alemão. Anos depois, regressa 

a casa e encontra a sua irmã Afiya maltratada pela família que 

a acolhera. Ilyas parte novamente, com mercenários africanos, 

prometendo regressar em breve. Mas o tempo passa, e quem 

volta à aldeia é o gentil Hamza, outro ex‑voluntário Askari – 

cuja história põe a nu a complexa relação íntima entre opressor 

e oprimido – que se apaixona pela destemida Afiya.

Neste romance, Gurnah considera os efeitos geracionais 

do colonialismo e da guerra, escrevendo como um ato 

de resistência contra o esquecimento. O escritor mostra‑nos 

as garras de um império face às vidas de pessoas comuns 

que, dilaceradas, não desistiram de viver.

CATIVANTE
Fernando Flores

Uma obra marcante sobre 
o colonialismo e as suas 
consequências em África.

O COLONIALISMO EM ÁFRICA, 
A VIDA E PENSAMENTOS 
DOS COLONIZADOS
Ana Geração

Este livro leva‑nos por vários anos, 
incluindo os da Primeira e a Segunda 
Guerra Mundial, numa zona da África 
colonizada pelos alemães. Dá‑nos 
a perspetiva dos colonizados, tendo 
em conta as suas crenças e fé versus 
as dos colonizadores.

wook dizem os leitores
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Lições  
de Ian McEwan

wook diz a WOOK
As lições deste livro são duras e intensas, como a vida. Com 

apenas 11 anos, num mundo ainda a braços com os efeitos 

da II Guerra Mundial, Roland é enviado para um internato, 

longe da sua mãe. Só e vulnerável, vai sendo puxado, nos anos 

seguintes, para um abismo de sofrimento causado por uma 

professora de piano que o controla mental e fisicamente. Nunca 

recupera desse trauma. Já adulto, é abandonado pela mulher, 

pouco depois do nascimento do filho mais novo de ambos. 

Entra então em modo de autómato, cumprindo tarefa após tarefa. 

Mas não consegue evitar confrontar a sua própria existência, 

procurando, incessantemente, respostas na história da sua família.

McEwan, considerado “escritor supremo da sua geração”, 

gosta de dividir o tempo em segmentos que marcam o “antes” 

e o “depois” de um momento decisivo. Nesta narrativa, vemos 

Roland a tentar encontrar o seu próprio ponto de viragem, 

uma causa para o que lhe acontece – questiona‑se se a ação 

de uma mulher maliciosa terá levado a que outra lhe causasse 

um novo sofrimento, tão grande que não chega a processá‑lo 

completamente. Questiona‑se, também, como acontecimentos 

globais fora do seu controlo – como a crise dos mísseis 

de Cuba ou a queda do Muro de Berlim – moldaram a sua 

vida e as suas memórias. Vive entre a dúvida e a esperança, 

procurando consolo na música, na literatura, nos amigos, … 

Mas poderá ele aprender com os traumas do passado? 

E será possível a alguém seguir as suas ambições na vida, 

sem magoar ou prejudicar outros?

Lições é um retrato que olha sem filtros para as angústias 

da indecisão humana, contra o pano de fundo da História. 

Mas é um retrato humano e generoso em que, de uma forma 

ou de outra, os leitores encontrarão pontos de ligação umbilical.

Ian McEwan nasceu em 1948, 

em Inglaterra. É autor de vários livros, 

entre eles Expiação, Sábado, Na Praia 

de Chesil ou A Balada de Adam Henry. 

Escreveu argumentos para cinema e, 

em 2011, foi agraciado com o Prémio 

Jerusalém, uma honra concedida 

a escritores cujos trabalhos versem 

a liberdade individual na sociedade.
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Ken Follett nasceu em 1949 no País 

de Gales e licenciou‑se em Filosofia 

no University College, em Inglaterra. 

Começou a carreira como jornalista, 

tendo publicado a sua primeira obra 

de ficção, Eye of the Needle, em 1978. 

Grande apreciador de Shakespeare 

e músico amador, Follett vive 

em Londres com a mulher, 

a deputada Barbara Follett, e os 

seus dois Labrador retrievers.

Os Pilares da Terra 
(Edição Especial 
e Limitada)  
de Ken Follett 
wook diz a WOOK
Publicado há mais de 30 anos, Os Pilares da Terra continua 

a ser um dos romances históricos mais populares de sempre.

No centro da trama está o objetivo aparentemente impossível 

de um monge do século XII: construir a maior catedral 

do mundo – o que é por si só fascinante se nos lembrarmos 

que, à luz dos padrões atuais, a sociedade medieval vivia 

maioritariamente na miséria e as suas ferramentas eram muito 

rudimentares. Ainda assim, foram erguidos durante essa época 

alguns dos edifícios mais belos de sempre e com uma mestria 

tal, que continuam de pé séculos depois.

Contador de histórias exímio, neste livro Ken Follett mergulha‑nos 

por completo na Inglaterra feudal: as suas florestas, castelos e 

mosteiros tornam‑se numa paisagem familiar, à medida que lemos, 

permanecendo connosco muito depois de terminarmos o romance.

Mas o que torna este livro tão apelativo é também a história 

universal de amor e vingança que o autor tece em torno 

da construção da catedral. As preocupações das suas 

personagens são no essencial as mesmas que nos afetam hoje: 

a guerra, dinheiro, amor, a perda de familiares – e esse facto 

contribui sem dúvida para manter intacto o fascínio do romance.

Depois de sequelas e até uma série de televisão, Os Pilares da Terra 

chega‑nos agora num só volume, numa edição especial e limitada.
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Anne Jacobs publicou sob pseudónimo 

vários romances históricos e sagas 

inesquecíveis que se tornaram 

fenómenos de vendas em vários países. 

Mas foi com a saga A Vila dos Tecidos, 

um fenómeno de vendas mundial, 

que se confirmou como uma 

autora bestseller.

A Vila dos Tecidos  
e As Filhas da Vila  
dos Tecidos  
de Anne Jacobs

wook diz a WOOK
A Vila dos Tecidos é uma emocionante saga de romances 

históricos, ideal para fãs de Downton Abbey, María Dueñas 

ou Lucinda Riley.

O primeiro título tem início em 1913, em Augsburgo, 

e acompanha uma família rica, dona da indústria têxtil 

da região. Marie é uma pobre órfã quando encontra emprego 

na cozinha da esplendorosa mansão Melzer, mas rapidamente 

cativa a atenção de Paul, herdeiro do império familiar.

As obras acompanham o crescimento de Marie dentro do seio 

da família Melzer e do seu império e o enredo é complementado 

pelo contexto histórico.

O segundo título retoma Marie e a família Melzer, em 1916. Pelas 

necessidades da guerra, a mansão transformara‑se num hospital 

militar. Notícias terríveis chegam da frente de combate, mas 

Marie, sempre destemida, recusa‑se a baixar os braços.

Rica em intriga e recheada de personagens cativantes, esta saga 

de romances é impossível de largar. Uma leitura que nos deixa 

de coração cheio.

UM ROMANCE LINDO
Ana Maria Neves Pereira

Uma história maravilhosa, com os ingredientes de amor, segredos e sofrimentos. 
Adorei este romance. Recomendo vivamente.

wook dizem os leitores
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José Saramago (1922 – 2010) nasceu 

na aldeia de Azinhaga. Foi jornalista, 

tradutor, crítico literário. Autor de mais 

de 40 títulos, recebeu inúmeros prémios 

e distinções, destacando‑se o Prémio 

Camões em 1995 e o Nobel 

da Literatura em 1998.

Manuel Estrada nasceu em Madrid 

em 1953 e é uma referência do desenho 

em Espanha. Em 2017, foi galardoado 

com o Premio Nacional de Diseño.

Viagem do Elefante 
de José Saramago

wook diz a WOOK
No ano em que se assinala o centenário de José Saramago, 

A Viagem do Elefante, originalmente publicado em 2008 

e um dos últimos livros do autor, tem direito a uma nova 

edição ilustrada e de capa dura. Ao texto integral de Saramago 

juntam‑se as criativas ilustrações de Manuel Estrada, prémio 

Nacional de Desenho em Espanha, criando um objeto único 

que convida a um novo olhar sobre a obra. Ambientado em 

meados do século XVI, A Viagem do Elefante conta a história 

de Solomão, um elefante vindo da Índia que D. João III oferece 

ao arquiduque Maximiliano de Áustria. A partir de escassa 

informação histórica, Saramago reconstrói a épica viagem 

do elefante e do seu tratador indiano, Subhro, desde Lisboa 

até Viena. Uma narrativa pontuada pela habitual lucidez e ironia 

de Saramago que é, nas palavras do seu autor, uma metáfora 

da vida humana. Tal como Solomão, também nós “sempre 

chegamos ao sítio aonde nos esperam”.

GENIAL
Teresa Fonseca

Nesta obra somos levados para 
o âmago daquilo que somos enquanto 
povo. É uma obra cheia de ironia, 
de humor, de realismo do que somos, 
de como encaramos situações novas. 
Saramago fala de nós e fala connosco 
de um modo genial.

UMA VIAGEM INESQUECÍVEL
JAMarques

Um dos livros que melhor exprime 
o humor finíssimo de Saramago.

wook dizem os leitores
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Javier Marías (1951‑2022) foi 

um dos mais destacados autores 

espanhóis. Escreveu romances, livros 

de contos e de ensaio. Foi professor 

na Universidade de Oxford e na 

Universidade Complutense de Madrid. 

Foi membro da Real Academia. Pelo 

conjunto da sua obra, recebeu vários 

prémios e distinções.

Tomás Nevinson  
de Javier Marías

wook diz a WOOK
Os leitores de Berta Isla, o livro anterior de Javier Marías, 

reconhecerão o protagonista daquele que viria a ser o último 

romance do autor. Tomás Nevinson é o marido de Berta Isla, 

aqui de regresso aos serviços secretos. Incumbido pelo seu 

ex‑chefe de identificar e eliminar uma mulher que, nos anos 

oitenta, participara em atentados do IRA e da ETA, Nevison 

vê‑se envolvido numa teia de segredos e dilemas morais. 

Afinal quem decide quem deve viver ou morrer?

Na sua escrita elegante, marcada pela ironia e pelas inúmeras 

referências literárias, cinematográficas e históricas, Tomás 

Nevinson é muito mais do que uma simples história de espiões. 

Javier Marías, nome maior da literatura espanhola, presenteia 

o leitor com uma última lição sobre a arte de ficção num 

romance envolvente sobre a natureza humana, as consequências 

das nossas ações e quão longe estamos dispostos a ir para 

evitar o triunfo do mal.

EXCELENTE 
Catarina Neto

Como continuação de Berta Isla 
seguimos os passos de investigação 
e espionagem do seu marido. Um livro 
centrado nesta personagem e na 
história de Espanha. Excecional como 
todos os livros de Javier Marías.

EXCELENTE NARRATIVA 
Miguel Nunes

Grande poder descritivo. De uma 
história aparentemente simples o autor 
cria um livro difícil de esquecer.

wook dizem os leitores
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Nikos Kazantzakis (1883‑1957) é o maior 

escritor da Grécia moderna. Escreveu 

romances, poemas, ensaios, livros 

de viagens e peças de teatro. Os seus 

romances tratam da história e da cultura 

de seu próprio país e da relação mística 

entre o homem e Deus. Em 1957, 

um único voto fez com que perdesse 

o Prémio Nobel da Literatura para 

o escritor francês Albert Camus.

Vida e Andanças  
de Alexis Zorbás  
de Nikos Kazantzakis

wook diz a WOOK
Grande clássico da literatura grega, Vida e Andanças 

de Alexis Zorbás conta‑nos a história de dois homens 

e da sua incrível amizade.

A história é narrada por um intelectual (de quem nunca 

sabemos o nome) que decide lançar‑se numa empreitada 

arrojada: explorar uma mina em Creta. Num bar do porto, 

antes de partir, conhece Aléxis Zorbás e decide contratá‑lo 

para supervisionar os trabalhos na ilha. 

A dupla rapidamente desenvolve uma relação singular, 

alimentada por longas conversas acerca dos mais diversos 

temas. No entanto, os dois homens não poderiam ser mais 

diferentes: enérgico e imprevisível, Zorbás é o epítome da sede 

de viver, mergulhando por completo em tudo o que a vida 

lhe traz: vinho, mulheres, música, dança ou trabalho árduo. 

Já o narrador é introvertido e reservado, privilegiando a sua 

vida interior. Mas ao longo da obra, à medida que interage 

com Zorbás, começa a questionar as suas escolhas.

Zorbás é considerada uma das personagens mais marcantes 

da literatura, na senda de Sancho Panza, por exemplo. Serve 

no romance sobretudo como pretexto para questionar as formas 

e o sentido da liberdade, prenunciando o famoso epitáfio 

do autor: “Nada espero, nada temo, sou livre.”
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Helena Sacadura Cabral é licenciada 

em Economia e ocupou vários lugares 

de chefia na Administração Pública. 

Colunista de diversos jornais e revistas 

e comentadora em televisão, é também 

autora de vários livros. Concilia ainda 

a participação cívica com a atualização 

dos seus blogues.

Perdidos de Amor  
de Helena  
Sacadura Cabral

wook diz a WOOK
Com mais de trinta livros publicados, que vão do diário 

ao romance, passando pelo conto e até pelos livros 

de gastronomia, Helena Sacadura Cabral acaba de editar 

Perdidos de Amor. Num livro dividido em duas partes, 

a autora regressa ao seu tema primordial: o amor 

em todas as suas formas.

A primeira parte, intitulada “A Brisa do Tempo”, dá‑nos 

a conhecer Madalena, uma jovem prestes a entrar 

na Universidade. Dos anos 50 até aos nossos dias, através 

de cartas e diários, acompanhamos a vida de uma mulher 

que traçou o seu próprio caminho numa história marcada 

por amores e desamores, medos e alegrias. Das conquistas 

femininas à importância da amizade ou da solidão que muitas 

vezes acaba por marcar a velhice, Helena Sacadura Cabral 

cria uma mulher inteira que é simultaneamente dona de si 

e fruto do seu tempo e de uma sociedade em mudança.

Na segunda parte, “Fios de Amor”, um breve conjunto 

de histórias sobre os inexplicáveis caminhos que nos levam 

ao amor, dos mais felizes aos mais tortuosos. O que distingue 

os amores duradouros dos outros? Pode o amor ultrapassar 

uma traição ou resistir perante as contrariedades da vida?

Estas questões podem não ter uma resposta, mas ao longo 

de Perdidos de Amor prevalece a mensagem que “na vida 

e no amor, nunca devemos deixar palavras por dizer nem 

abraços por dar.”
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Rita Cruz nasceu na Beira Alta 

e, embora a escrita sempre tenha 

estado consigo de diversas formas, 

só publicou o seu primeiro romance 

em 2021, No País do Silêncio. 

Trabalhou em diversas partes 

do mundo, tornou‑se fisioterapeuta 

em 2008 e emigrante em 2014.

A Menina Invisível  
de Rita Cruz

wook diz a WOOK
Rita Cruz constrói uma história poderosamente humana, 

sobre a inocência, o crescimento e as relações e momentos 

que moldam a nossa vida. A narração de Cruz é de uma 

sensibilidade e subtileza ímpares e o novo romance literário 

da autora é exemplo daquilo que há de melhor na literatura 

portuguesa contemporânea.

Nesta narrativa pintada contra o pano de fundo do final 

da monarquia portuguesa, conhecemos Alice, uma menina 

que desperta sem memória numa estranha casa aristocrática, 

sem qualquer ideia sobre o que a terá conduzido àquele lugar. 

O seu salvador é o Pedrinho, filho do conde.

Impotente face à violência de que era vítima, Alice encontrara 

refúgio nas profundezas do seu próprio corpo, onde conseguira 

desaparecer, e Pedro conhece o seu segredo: sabe que Alice 

consegue ser invisível.

É neste cenário ostentoso que Alice cresce, ao lado de Pedro. 

Num lar onde não é desejada, Alice vê‑se forçada a existir entre 

a visibilidade e a invisibilidade. Mas os dias mudam e os planos 

também quando, na adolescência, o coração de Pedro 

é ocupado por Emília. Os protagonistas terão de descobrir 

até onde a escuridão do seu próprio corpo os poderá levar, 

porque há segredos que não se podem partilhar a três.

A Menina Invisível transporta os leitores até à infância, 

mergulhando‑os na inocência e invisibilidade que são 

centrais a esta obra.

Excerto

“A fugir do pensamento, meto‑me dentro de mim e mergulho tão 

fundo, que encontro um abrigo dentro do corpo. […] Deslumbro. 

Não sei onde estou, mas posso ficar aqui até morrer.”
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Em 1982, o seu primeiro romance, 

A Casa dos Espíritos, converteu‑se 

num dos títulos míticos da literatura 

latino‑americana. Seguiram‑se muitos 

outros, todos êxitos internacionais. 

Entre outras distinções, foi galardoada 

com o Prémio Nacional de Literatura 

do Chile e agraciada, em 2014, com 

a Medalha Presidencial da Liberdade, 

por Barack Obama.

Violeta  
de Isabel Allende

wook diz a WOOK
Violeta, o livro mais recente de Isabel Allende, é um romance 

fascinante, escrito com a autencidade de um livro de memórias. 

Narra‑nos a vida de uma mulher única, Violeta del Valle, que 

nasceu em meio a uma pandemia e morrerá provavelmente 

durante outra.

A história é‑nos contada na primeira pessoa pela própria, 

na forma de uma longa carta que esta escreve ao seu querido 

neto Camilo, em 2020.

Nascida cem anos antes na Améria Latina, durante a gripe 

espanhola, a vida de Violeta foi‑se entrelaçando com 

as convulsões de um século marcado por guerras, ciclos 

de crise e progresso, revoltas, conquistas sociais, e a sua 

carta a Camilo dá justamente conta disso.

Com grande paixão e sentido de humor, Violeta envolve‑nos 

na sua vida tumultuosa, mas plena: da infância passada 

numa cidade elegante à mudança da família para um local belo 

mas remoto, passando pelo casamento abusivo, os problemas 

de drogas do filho, mas também por momentos de intensa 

alegria, como a primeira paixão ou a maternidade.

À altura dos melhores livros da autora, esta é uma narrativa 

inspiradora, que nos recorda que a vida passa num piscar de olhos. 

LEITURA CATIVANTE
Benedita Santos

Acompanho a obra desta autora que nunca desilude. A escrita deste livro 
é cativante, sendo de fácil leitura. O facto de estar inserido em contextos reais torna 
a leitura ainda mais cativante.

wook dizem os leitores
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João Pinto Coelho nasceu em Londres 

em 1967. Em 2012 publica Perguntem 

a Sarah Gross, o seu primeiro romance. 

O seu romance seguinte Os Loucos 

da Rua Mazur foi o vencedor do prémio 

LeYa 2017, finalista do Prémio Literário 

Fernando Namora e semifinalista 

do Prémio Oceanos.

Mãe, Doce Mar de 
João Pinto Coelho

wook diz a WOOK
“Tinha doze anos quando conheci a minha mãe – esta frase 

dá para tudo, até para abrir um romance.” É desta forma 

desassombrada que começa o novo livro de João Pinto 

Coelho, Mãe, Doce Mar.

Ambientado em Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, esta 

é a história de Noah que passa a infância num orfanato 

até conhecer a mãe, Patience, aos doze anos. O passado 

e o motivo do abandono nunca são discutidos. Apesar 

de a partir do momento do reencontro Patience tentar 

compensá‑lo, existe entre ambos um silêncio intransponível 

e uma relação feita de omissões e pequenos vislumbres 

do passado: a solidão do colégio religioso que Patience 

frequentou, o amor pelo teatro que ambos acabarão 

por partilhar.

Também Frank O’ Leary, um jesuíta excêntrico que conduz 

um Rolls‑Royce às cores, com quem Noah estabelece uma 

relação de proximidade, tem um passado que prefere guardar 

para si: dos seus anos de estudante a Catherine, a jovem 

que o desviou da sua vocação.

Tal como os três faróis de Cape Cod que servem de pano 

de fundo a uma parte importante da narrativa, Noah, Patience 

e Frank são assombrados por um passado tumultuoso 

e por um destino trágico.

Uma história familiar repleta de segredos e revelações 

inesperadas, elegantemente construída, que até à última página 

não deixa de surpreender o leitor. Ao quarto romance, João 

Pinto Coelho deixa a Europa em guerra que serviu de tema 

aos seus livros anteriores, para nos contar uma história íntima, 

feita de várias vidas que se cruzam à procura de uma possível 

redenção.



 FICÇÃO    2928    FICÇÃO

©
 L

ar
a 

J
ac

in
toRichard Zimler nasceu em 1956 

em Roslyn Heights, um subúrbio de Nova 

Iorque. Em 1990, foi viver para o Porto. 

Tem atualmente dupla nacionalidade, 

americana e portuguesa. Desde 1996, 

publicou doze romances, uma coletânea 

de contos e seis livros para crianças. 

A sua obra encontra‑se traduzida 

para 23 línguas.

A Aldeia das Almas 
Desaparecidas I  
de Richard Zimler

wook diz a WOOK
Depois de Os Dez espelhos de Benjamin Zarco, editado 

em 2018, Richard Zimler regressa à família Zarco naquele 

que pode ser considerado o seu romance mais ambicioso 

até à data. Dividido em duas partes, A Aldeia das Almas 

Desaparecidas tem início no ano de 1671 em Castelo Rodrigo, 

uma pequena aldeia no Norte de Portugal.

Aí, pelos olhos de Isaaque Zarco, um rapaz de nove anos, 

vamos observando estranhos episódios que abalam a pacatez 

da aldeia e que culminam no desaparecimento da melhor amiga 

de Isaaque e no assassinato de um vizinho. A explicação para 

estes acontecimentos será revelada por Flor, a avó de Isaaque: 

ele e a sua família são judeus secretos e por isso sujeitos 

a denúncias e perseguições.

De Castelo Rodrigo até ao Porto, acompanhamos o crescimento 

e a perda de inocência de Isaaque, a sua relação com a avó Flor, 

uma velha parteira e curandeira castelhana, e com Samuel, 

o seu tutor; mas também o alastrar da intolerância religiosa 

e da perseguição pela Inquisição. Em A Aldeia das Almas 

Desaparecidas fica evidente uma vez mais o dom de Zimler 

como contador de histórias e um trabalho de pesquisa 

exaustivo que enriquece o romance. Recorrendo a documentos 

históricos e a nomes reais, este é um poderoso testemunho 

de humanidade dedicado aos “milhares de judeus portugueses 

e espanhóis que foram torturados e assassinados pela 

Inquisição”.
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João Tordo, uma das mais aclamadas 

vozes da literatura portuguesa 

contemporânea, é autor de uma vasta 

coleção de obras, divididas entre 

o romance, o policial e o ensaio. 

Venceu o Prémio Literário José 

Saramago em 2009, com o romance 

As três vidas, entre múltiplos outros 

ao longo dos anos.

Naufrágio  
de João Tordo

wook diz a WOOK
Corajoso, íntimo e desconcertante. Neste romance, João Tordo 

reflete e faz‑nos refletir sobre julgamento e redenção numa 

atualidade social em que a condenação é mais imediata 

e mais acessível do que a clemência.

Jaime Toledo, professor numa universidade de segunda linha 

e romancista de meia‑idade, sofre de um prolongado e sério 

caso de estagnação literária, que o aflige há uma década. 

Naufrágio é a sua história, escrita em tom autobiográfico, e surge 

na sequência de uma série de eventos inesperados. Não bastava 

um diagnóstico de carcinoma urotelial, Jaime vê‑se ainda 

implicado em múltiplas acusações de assédio sexual.

Autor arruinado com fraca esperança de vida e ainda piores 

rendimentos, Toledo refugia‑se num pequeno barco delapidado, 

que comprara quando foi diagnosticado com cancro. Lá irá 

navegar pelas ondas da memória, visitar os pecados do seu 

passado e refletir sobre caminhos de expiação.

AO NÍVEL DO MELHOR 
DE JOÃO TORDO
Igor Alberto Oliveira

Um livro que toca em temas muito 
sensíveis, abre lugar ao debate, deixa 
que seja o leitor a tirar as suas próprias 
conclusões, sobre algo que é bastante 
fraturante na nossa sociedade. 
A qualidade de João Tordo não 
desilude.

NAUFRÁGIO
João S.

Nunca seria fácil escrever sobre algo 
tão fraturante e atual, mas Tordo 
conseguiu‑o. Com profundidade e sem 
absolver nem condenar. João Tordo não 
precisava deste livro para provar que 
é um dos melhores autores portugueses 
da atualidade, mas com este Naufrágio 
cimenta claramente essa posição.

wook dizem os leitores
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destacados autores portugueses 

da atualidade. A sua obra que inclui 

romances, contos e poesia está 

traduzida em variadíssimas línguas, 

merecendo um prestigiado acolhimento 

em muitos países. Publica a crónica 

Autobiografia Imaginária, no Jornal 

de Letras, e Cidadania Impura, 

na Notícias Magazine.

A Minha Mãe  
é a minha Filha  
de Valter Hugo Mãe

wook diz a WOOK
Valter Hugo Mãe já nos tinha maravilhado com outros livros para 

todas as idades como Contos de cães e maus lobos, O Paraíso 

são os Outros, As Mais Belas Coisas do Mundo e Serei Sempre 

o teu Abrigo. A Minha Mãe é a Minha Filha, dedicado à mãe 

e aos irmãos do autor, mas também “a todos quantos cuidam 

de alguém”, é um livro cheio de ternura sobre “a graça de amar 

acima de qualquer desafio”.

Com a linguagem poética a que nos habitou, Valter Hugo Mãe 

reflete com sensibilidade sobre a relação entre pais e filhos. 

Um livro que nos convida a pensar o amor e o medo, 

o envelhecimento e as convenções que nos ditam o que deve 

ser, mas sobretudo a gratidão e as pequenas alegrias que 

juntas transformam o dia a dia numa festa. Com as belíssimas 

ilustrações de Evelina Oliveira a complementar o texto, esta 

é a uma obra ímpar sobre o amor que cuida, que se reencontra 

na felicidade e nas dores do outro, prova maior da nossa 

humanidade.

TEXTO E ILUSTRAÇÃO DE MÃOS DADAS
Maria Mestre

O texto ímpar de Valter Hugo Mãe e as ilustrações maravilhosas de Evelina Oliveira 
fazem deste livro uma obra inesquecível e comovente. É mesmo uma preciosidade 
para mostrar e guardar.

wook dizem os leitores
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Inês de Castro  
de Isabel Stilwell

wook diz a WOOK
Espia, amante, Rainha de Portugal, um retrato de Inês de Castro.

A história de Pedro e Inês, um amor imortalizado para sempre 

na Quinta das Lágrimas, como nunca antes foi contada com 

uma profunda pesquisa realizada pela autora bestseller 

de romances históricos.

Inês de Castro, protagonista da maior história de amor 

de Portugal. Imortalizada nos espantosos túmulos de Alcobaça, 

contada em livros, quadros e lendas, assume aqui um papel 

de espia colocada na corte de D. Afonso IV com o objetivo 

de fazer com que Pedro, um jovem príncipe gago e humilhado 

pelo próprio pai, se apaixone por ela.

Com novos elementos para a história que todos achávamos 

que sabíamos, este é um romance imperdível para os fâs 

de romance histórico e da História de Portugal.

VICIANTE E APAIXONANTE 
Adriana Nascimento

Um livro impróprio para livrólicos, 
daqueles que nos faz querer ler mais 
e mais para saber o que acontece 
a seguir, mas que nos deixa 
o sentimento agridoce do final. 
Uma história intemporal trazida pelo 
olhar único de Isabel Stilwell, com a sua 
escrita fluida e algo melódica, e uma 
pesquisa histórica primorosa. Impossivel 
de consumir com moderação.

FASCINANTE
Inês Pereira

Uma história contada vezes sem conta 
mas que, ainda assim, nos prende e nos 
fascina. Mesmo sabendo o final trágico 
da vida de Inês, é impossível resistir 
ao apelo da autora e acabamos por 
devorar este livro compulsivamente.

wook dizem os leitores

Isabel Stilwell é jornalista e escritora. 

A sua grande paixão por romances 

históricos revelou‑se em 2007, com 

o bestseller D. Filipa de Lencastre, 

a que se seguiram D. Catarina 

de Bragança, ambos traduzidos 

para inglês, e D. Amélia, sempre 

com crescente sucesso.
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Bernardine Evaristo nasceu em Londres, 

em 1959. Autora de uma obra que inclui 

romance, poesia, contos, teatro e crítica 

literária, a sua escrita é caracterizada 

pela experimentação, ousadia 

e subversão na forma e escolha 

de temas, onde desafia os mitos 

e preconceitos das várias diásporas 

africanas e das suas identidades.

Rapariga,  
Mulher, Outra de  
Bernardine Evaristo

wook diz a WOOK
Rapariga, Mulher, Outra é uma ode às mulheres do nosso tempo 

e, ao mesmo tempo, uma história arrebatadora e comovente 

sobre a experiência de se ser negro no Reino Unido.

Vencedor do Booker Prize, o romance é construído na forma 

de doze histórias interligadas, cada uma dedicada a uma 

personagem em particular. Quase todas elas mulheres, negras 

e britânicas, as doze protagonistas são, no entanto, muito 

diversas entre si: de diferentes origens, idades, classes, 

profissões, orientação sexual, etc.

Adotando um estilo que definiu como “ficção de fusão” 

(uma espécie de prosa poética), Evaristo consegue desdobrar, 

ao longo dos doze capítulos, múltiplas variações nas quais 

o leitor distingue claramente a voz de cada protagonista. 

Contando‑nos as histórias das suas famílias, amigos e amantes 

ao longo dos anos, o romance aborda temas como o racismo, 

a identidade, a imigração, as fronteiras cada vez mais fluídas 

de género e sexualidade, o trauma da violação ou o problema 

das drogas.

Intrinsecamente polifónico, Rapariga, Mulher, Outra 

é um romance vibrante e muito atual, que celebra o sucesso 

das mulheres e a diversidade.
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oSveva Casati Modignani é um dos 

nomes mais amados da narrativa 

contemporânea: os seus romances 

estão traduzidos em vinte países 

e venderam mais de 12 milhões 

de exemplares. A autora vive desde 

sempre em Milão, na casa onde 

nasceu e que pertencia à sua avó.

O Amor Faz  
Milagres de Sveva 
Casati Modignani

wook diz a WOOK
Uma das autoras mais amadas da narrativa feminina e com 

mais sucesso em Portugal.

Depois de Festa de Família, Gloria, Maria Sole, Andreina 

e Carlotta vivem novas aventuras num romance brilhante que 

reflete a realidade e os sentimentos das mulheres de hoje. 

E todas as formas de dizer “amor” são vistas e revistas 

de forma que, para entender o enredo, é necessário olhar 

para além das convenções.

No contexto da história está, também, uma tragédia na qual 

ainda hoje nos afundamos. Estamos nos primeiros meses 

de 2020 e surge a primeira pneumonia estranha que ninguém 

entende completamente e que começa a reivindicar as primeiras 

vítimas.

Com uma narrativa leve e fluída, como é seu apanágio, trata‑se 

de uma história simples e envolvente, um presente para os mais 

românticos.

E assim se percebe que o amor faz milagres.
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Fátima Lopes é apresentadora 

de televisão, autora de diversos livros 

publicados e oradora nas áreas 

da motivação, desenvolvimento 

pessoal e comunicação. Em 2016, 

criou a plataforma Simply Flow, que 

conta com mais de 150 especialistas, 

que levam ao público informação 

cuidada e acessível, sobre saúde 

e bem‑estar.

Encontrei o Amor 
Onde Menos 
Esperava e Faz o que 
o Teu Coração Pede 
de Fátima Lopes

wook diz a WOOK
Encontrei o Amor Onde Menos Esperava marcou o regresso 

ao romance de Fátima Lopes, após um hiato de dez anos, 

com uma história cativante e inspiradora.

Sofia é uma mulher marcada pela perda, por uma vida que 

gira em volta do trabalho e por uma série de relações falhadas. 

Em busca de si própria, vai embarcar numa viagem de volta 

às suas raízes no Alentejo, onde começa uma aprendizagem 

apaixonante sobre o valor do tempo, a entreajuda, a amizade 

e o amor‑próprio. Aqui vai encontrar a possibilidade de um 

recomeço e, de forma inesperada, o verdadeiro amor.

Mas como o leitor descobrirá em Faz o Que o Teu Coração 

Pede, o segundo livro em torno da história de Sofia, a vida 

é feita de constantes desafios. Nas palavras da própria autora, 

se o tema principal do primeiro romance é a mudança, neste novo 

capítulo tudo gira em volta das escolhas. Uma lição de fé e de 

amor que nos mostra a urgência de fazer o que o coração pede.

FABULOSO!!!!!
Sandra Jorge

Uma escrita simples e emotiva. Que nos envolve a cada palavra e nos reporta para 
os mundos destas personagens. Uma viagem pelo belo Alentejo e pelas emoções 
das personagens. Chorei, ri e no final fiquei com a sensação de ter vivido toda 
aquela história. Adorei!!!!!! Recomendo vivamente!

wook dizem os leitores
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Rodrigo Guedes de Carvalho nasceu 

em 1963, no Porto. Recebeu o Prémio 

Especial do Júri do Festival Internacional 

FIGRA, em França, com uma Grande 

Reportagem sobre urgências hospitalares 

(1997).Estreou‑se na ficção com 

o romance Daqui a nada (1992), 

vencedor do Prémio Jovens 

Talentos da ONU.

Cuidado com o Cão 
de Rodrigo Guedes 
de Carvalho

wook diz a WOOK
Um livro carregado dos mais fortes e inconfessáveis 

sentimentos, e onde subitamente surge o enfermeiro Luís 

Gustavo e o carismático médico Pedro Gouveia que assume 

um papel preponderante e que já conhecemos de outras 

andanças.

Vamos acompanhando a história através das grandes 

personagens de Pedro Gouveia e das gémeas Adriana 

e Luciana. Passado em plena pandemia, este é um livro sobre 

pessoas, sentimentos, relações fraternais e amorosas, doenças 

mentais, redes sociais e claro, sobre animais. Sendo que inclui 

uma parte interessante sobre a vida dos Beatles!

Um grande livro, talvez um dos melhores romances do autor 

no ano em que celebra 30 anos de vida literária. Venham 

mais 30!

RECOMENDO! 
Cátia Pereira

O primeiro livro que li de Rodrigo 
Guedes de Carvalho e não será o último 
garantidamente. Gostei bastante! 
Este romance cruza personagens 
de outros romances do escritor, 
nomeadamente do Pianista de Hotel, 
mas não compromete a leitura isolada 
do livro. (..) Um emaranhado 
de coincidências.

CUIDADO COM O LIVRO… 
É MUITO BOM!!! 
Ana M.ª Martins

Mais um excelente livro de R.G.C. 
Com a maestria com que já 
nos habituou, apresenta‑nos este 
romance onde interliga personagens 
que aparentemente parecem nada 
terem a ver umas com as outras. 
Aguça‑nos a curiosidade de tal forma 
que não se torna fácil parar de ler. (…)

wook dizem os leitores
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Nascida em 1956, Elizabeth Strout 

é uma das romancistas norte‑americanas 

mais aclamadas da atualidade. Além 

do sucesso mundial que obteve com 

o romance Olive Kitteridge, que lhe 

valeu um prémio Pulitzer, foi também 

finalista dos prémios PEN/Faulkner 

Award, Orange Prize e International 

Dublin Literary Award.

Olive Kitteridge  
de Elizabeth Strout

wook diz a WOOK
Elizabeth Strout tem conquistado crítica e leitores ao centrar‑se 

no que tantos autores ignoram: a vida das pessoas comuns. 

É justamente isso que faz de forma magistral em Olive 

Kitteridge, romance peculiar, na medida em que assume 

o formato de pequenas histórias, em tudo semelhantes a contos: 

uma mulher que descobre durante o funeral do marido que este 

lhe foi infiel; um jovem promissor que perdeu a vontade de viver; 

um velho farmacêutico para quem a fidelidade ao casamento 

foi tanto uma bênção como uma maldição; etc.

A presença de Olive Kitteridge, professora aposentada, liga 

as diversas histórias. Em algumas, Olive está no centro; noutras, 

faz apenas uma aparição fugaz. De uma honestidade implacável, 

não é uma personagem fácil, parecendo ter um dom especial 

para fazer com que as pessoas à sua volta se sintam mal. Mas, 

à medida que percorremos as diferentes narrativas, percebemos 

que o que a torna tão interessante é justamente o facto de ser 

tão falivelmente humana.

Olive sabe que a vida é injusta e que todos morremos sozinhos; 

que apenas com muita sorte podemos ambicionar ter 

um casamento longo e feliz. E arrepende‑se de tanta coisa! 

Acaba por ser inevitável revermo‑nos nela, num ou noutro 

momento. No fim de contas, talvez seja esse o maior feito 

da autora: a capacidade rara de criar no leitor empatia sem 

ponta de sentimentalismo.
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Michel Houellebecq é um autor francês 

nascido em 1956, na Ilha da Reunião. 

Escreveu e publicou vários romances 

e obras de poesia, tendo vencido, entre 

outros, os prémios Novembre, Impac 

Dublin, Interallié e o prestigiado Prémio 

Goncourt. Em 2019 foi‑lhe atribuída 

a Legião de Honra.

Aniquilação de 
Michel Houellebecq

wook diz a WOOK
Aniquilação começa como um romance clássico de Houellebecq, 

debruçando‑se sobre um dos grandes temas do autor: 

o declínio do Ocidente. A ação decorre em 2027, quando 

Emmanuel Macron chega ao fim do seu segundo mandato 

presidencial e surgem na internet diversos vídeos estranhos, 

a que se seguem atentados terroristas.

O protagonista do livro é Paul Raison, conselheiro do Ministro 

da Economia, que, em sintonia com o que se passa em França, 

vive uma crise existencial.

No entanto, à medida que a história avança, a trama política 

torna‑se cada vez menos importante. Paul decide reacender 

a chama do seu casamento em declínio – o que no contexto 

da obra de Houellebecq só pode ser visto como um plot twist 

surpreendente. Aos cinquenta anos, o protagonista está naquele 

ponto da vida em que enfrenta a inevitabilidade da morte. 

E, sentindo necessidade de amor e companheirismo, volta‑se 

para a família.

A sua história, sobre o poder e a tragédia do amor, é o centro 

do romance. Partindo daí, o autor explora uma infinidade 

de temas, como tecnologia, sexo e espiritualidade, abstendo‑se 

sempre de qualquer tipo de lirismo e mantendo assim intacto 

o estilo sóbrio a que nos habituou.

HOUELLEBECQ MODERADO
F.C.

Houellebecq ficou romântico e moderado. Bela Análise da Sociedade Futura.

wook dizem os leitores
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Gabrielle Zevin é uma autora premiada 

cuja obra foi já traduzida para 39 línguas. 

Iniciou‑se na escrita aos 14 anos (como 

crítica de música), e licenciou‑se em 

Harvard. Nasceu em Nova Iorque e vive 

atualmente em Los Angeles. De Amanhã 

em Amanhã está a ser adaptado ao 

cinema pelos estúdios da Paramount.

De Amanhã  
em Amanhã  
de Gabrielle Zevin

wook diz a WOOK
De Amanhã em Amanhã é um romance incrível sobre 

a amizade, o amor e os videojogos, que mistura a realidade 

com o mundo virtual e múltiplas referências à cultura pop. 

Os protagonistas da história são Sadie e Sam, que se conhecem 

ainda crianças na ala infantil de um hospital. O pé de Sam 

foi esmagado num acidente de carro e depois de muitas 

operações, este fechou‑se por completo e não fala com 

ninguém há meses. Até que encontra Sadie e o amor 

que têm em comum por videojogos une‑os de imediato. 

Tornam‑se cada vez mais próximos, até que um deles 

se sente traído e rompe o relacionamento. 

Anos depois, já na universidade, um encontro ocasional junta‑os 

outra vez e os dois depressa se tornam parceiros criativos no 

mundo do design de videojogos, o que lhe traz fama, muitas 

alegrias e até uma espécie de imortalidade. Mas o sucesso 

acaba por separá‑los novamente: enquanto num jogo virtual 

todos estamos em pé de igualdade, tendo as mesmas 

oportunidades de vencer, o mundo real é bastante diferente. 

Há sempre alguém que recebe mais atenções, levando 

a mal‑entendidos e ressentimentos. Mesmo trabalhando 

juntos, Sam e Sadie acabam separados da forma 

mais dolorosa… 

De Amanhã em Amanhã é a história de como a relação 

entre duas pessoas vai mudando ao longo de trinta anos, 

com muitos altos e baixos, incluindo apaixonarem‑se 

e ferirem‑se mutuamente. Afinal de contas, o amor 

não tem de ser romântico para durar a vida toda.
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Emily Henry é autora de vários bestsellers 

(por vezes, em simultâneo!) do New York 

Times, entre eles, Romance de Verão. 

Vive e escreve em Cincinnati e na parte 

do Kentucky que fica mesmo por baixo. 

Os seus livros já figuraram em diversas 

publicações, nomeadamente, Buzzfeed, 

Oprah Magazine, Entertainment Weekly, 

The New York Times, The Skimm, 

Shondaland, e muitas outras.

Doidos por Livros  
de Emily Henry

wook diz a WOOK
Nora é uma agente literária implacável, que se identifica mais 

com as vilãs dos romances do que com as heroínas. A sua vida 

são os livros e no seu coração apenas há espaço para… livros. 

Sobretudo depois de ter sido deixada por vários namorados, 

que a trocaram por mulheres rosadinhas, com um talento 

especial para fazer soufflés, enquanto dão à luz uma criança 

atrás da outra. Nada contra, mas Nora não é definitivamente 

assim. É uma nova‑iorquina durona, ambiciosa e centrada 

no trabalho, com um gosto peculiar por sapatos.

Só mesmo a sua querida irmã Libby poderia convencê‑la a trocar 

a Big Apple por um mês numa vilazinha no meio do nada. Mas 

em vez de conhecer agricultores sensuais, médicos charmosos 

ou bartenders fofos (como acontece em todos os filmes da Fox 

Life), Nora não para de esbarrar em Charlie: um editor com 

um dom único para criar bestsellers, que é o seu pior inimigo.

Nora e Charlie são doidos por livros. Odeiam‑se mutuamente. 

Mas a química entre os dois é inegável… Conseguirão eles, 

juntos, virar uma nova página?

Considerado o melhor livro da autora, Doidos por Livros 

é um romance sobre o amor, escrito por alguém doido 

por livros para quem é… doido por livros.

O MELHOR LIVRO DE EMILY HENRY
Beatriz Freitas

Na minha opinião, este é o melhor 
livro da autora! Um romance de verão 
intenso e apaixonante que atrai 
qualquer um. Recomendo!

ÓTIMA LEITURA DE VERÃO
Leonor

Adorei este livro! Recomendo imenso 
se quiserem ler um romance em que 
as personagens vão de enemies to 
lovers. A história é super interessante 
e o romance é incrível.

wook dizem os leitores
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Colleen Hoover é uma autora 

norte‑americana bestseller do New York 

Times. Cresceu numa quinta, casou‑se 

aos 20 anos e tirou uma licenciatura 

em Serviço Social, tendo trabalhado 

nessa área antes de se dedicar por 

completo à escrita. Atualmente vive 

com o marido e os três filhos 

à beira de um lago, no Texas.

Isto Começa Aqui  
de Colleen Hoover

wook diz a WOOK
Se não conhece Colleen Hoover, o mais provável é que esteja 

a viver em Marte: a autora tornou‑se um dos maiores fenómenos 

editoriais dos últimos tempos, impulsionada pelos vídeos 

apaixonados de milhões de leitores no TikTok acerca do seu 

romance Isto Acaba Aqui. Mas antes de acabar, tudo começou 

com… Atlas.

Isto Começa Aqui é a sequela do bestseller da autora, 

levando‑nos exatamente para o ponto em que o epílogo do livro 

anterior nos deixou: depois de sair de um casamento abusivo, 

Lily reencontra o seu primeiro amor, Atlas, e o timing dos dois 

parece finalmente bater certo. Radiante, ela nem quer acreditar 

quando ele a convida para sair! Mas o seu entusiasmo dura 

pouco: apesar de já não viver com Ryle, os dois têm uma filha 

em comum e este, que continua tão ciumento e possessivo 

como antes, terá de fazer sempre parte da sua vida…

Alternando entre as perspetivas de duas personagens, este 

novo livro acompanha a protagonista enquanto esta abraça 

uma segunda oportunidade, à medida que um amor 

da adolescência dá lugar aos desafios da idade adulta.

Atlas e Lily tiveram ambos uma infância difícil e ele apoiou‑a 

quando ela mais precisava. Agora, vemos como os dois tentam 

encontrar o caminho de volta para os braços um do outro 

e lutam pelo seu amor.

Se Isto Acaba Aqui partiu os corações dos leitores em mil 

pedaços com uma história de violência doméstica, esta 

sequela junta‑os de novo, devolvendo‑nos a esperança.
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l Rui Couceiro é licenciado 

em Comunicação Social, mestre 

em Ciências da Comunicação e tem uma 

pós‑graduação em Estudos Culturais. Foi 

assessor de comunicação e coordenador 

cultural da Porto Editora. Em 2016, 

assumiu funções de editor na Bertrand, 

tendo a cargo a chancela Contraponto.

Baiôa sem data  
para morrer  
de Rui Couceiro

wook diz a WOOK
Desde a sua publicação, em junho deste ano, Baiôa sem data 

para morrer brilhou sob o holofote da imprensa, com louvores 

vindos dos mais variados ramos da cultura. Será o romance 

de estreia de Rui Couceiro, assessor de comunicação, 

coordenador e editor, um grande livro ou um livro grande? 

Cabe ao leitor decidir.

Um jovem professor, abatido sob as pressões habituais 

da vida urbana, decide retirar‑se para a casa dos avós 

na aldeia de Gorda‑e‑Feia. Perdida no tempo e no espaço, 

a aldeia e os seus aldeães sofrem uma morte lenta e inevitável. 

A narração brilha com a presença de Joaquim Baiôa, 

um octogenário decidido a não deixar que a sua aldeia seja 

coberta pela poeira do tempo. Juntamente com o nosso 

narrador e protagonista, Baiôa dedica‑se à recuperação 

e reabilitação daquelas casas.

Os capítulos breves e rítmicos propulsam a leitura, enriquecida 

por uma panóplia de personagens originais que perdurarão 

com o leitor para além do último capítulo. Conte com mais 

de quatrocentas páginas cheias de vida sobre a lenta morte 

de uma aldeia alentejana.

MAGNÍFICO! 
MC

Personagens e situações hilariantes, 
retrato da ruralidade portuguesa, 
recheado de ironia e sensibilidade.

EXCELENTE ROMANCE!
Miguel Resende

Um livro fascinante num Portugal tão 
nosso. O livro é cativante e a leitura 
é incontrolável!

wook dizem os leitores
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Heather Morris nasceu na Nova Zelândia 

e vive na Austrália. Durante vários anos, 

enquanto trabalhava num hospital público 

em Melbourne, estudou e escreveu 

argumentos para cinema. O seu romance 

de estreia, O Tatuador de Auschwitz, 

transformou‑se num dos maiores 

bestsellers do século XXI, com mais 

de 6 milhões de exemplares 

vendidos em todo o mundo.

O Tatuador 
de Auschwitz  
edição especial  
de Heather Morris

wook diz a WOOK
Baseado numa série de entrevistas a Lale Sokolov, sobrevivente 

do Holocausto e tatuador de Auschwitz, Heather Morris 

escreveu um dos romances mais vendidos nos últimos anos 

não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo.

Narrado em capítulos curtos, pelos olhos de Lale testemunhamos 

os horrores de Auschwitz‑Birkenau, mas também um amor 

que nasce e persiste nas condições mais terríveis. Incumbido 

da tarefa de tatuar os prisioneiros marcados para sobreviver, 

Lale cruza‑se com Gita. Assim começa uma impressionante 

história de amor e sobrevivência que não deixa nenhum leitor 

indiferente. Como escreveu Heather Morris: “Não queria dar uma 

aula de História, (…) queria, isso sim, escrever uma incomparável 

lição de humanidade.”

O Tatuador de Auschwitz – primeiro volume de uma trilogia que 

incluí também A Coragem de Cilka e Três Irmãs – chega agora 

numa edição especial e limitada, com um prefácio da autora 

dedicado aos leitores portugueses.

ESPETACULAR!
Célia Cardoso

Um dos melhores livros que já li. A luta pela sobrevivência, a força e determinação, 
aliada a uma linda história de amor, tornam este livro fascinante. Envolve e emociona 
do princípio ao fim.

wook dizem os leitores



 FICÇÃO    5958    FICÇÃO

Taylor Jenkins Reid foi assistente 

de casting, trabalhou numa produtora 

cinematográfica, numa empresa 

de tecnologia e numa escola 

secundária. Além de escrever 

romances, é também uma das autoras 

da série Resident Advisors, da Hulu. 

Vive em Los Angeles com a família.

Os Sete Maridos  
de Evelyn Hugo de 
Taylor Jenkins Reid 

wook diz a WOOK
Há um antes e um depois de Evelyn Hugo: durante a pandemia, 

este livro tornou‑se num fenómeno do TikTok sem precedentes, 

seduzindo toda uma nova geração de leitores.

Mas o que tem afinal de tão especial? A protagonista do 

romance é Evelyn Hugo, uma atriz de Hollywood que vive reclusa 

há décadas e que, perto dos oitenta anos, decide finalmente 

falar sobre a sua vida de escândalos e glamour. 

Quando Evelyn escolhe a novata Monique Grant para escrever 

a sua biografia, ninguém fica mais surpreso do que a própria. 

Afinal de contas, a sua vida profissional vai de mal a pior. Mas, 

à medida que Evelyn partilha a sua história, Monique percebe 

que algo muito forte as une…

A antiga estrela de Hollywood fala‑lhe de tudo, sem reservas: 

a perda da mãe, os seus sete casamentos e… um grande amor 

proibido. 

Mas apesar do título e de os seus maridos serem parte 

da história, o livro é na verdade acerca de Evelyn: uma mulher 

num mundo de homens; uma latina num mundo de loiras; 

alguém que ousou ter ambição e fazer tudo para chegar 

onde sonhava, sem nunca pedir desculpas por isso. 

Evelyn, o grande ícone, que parece tão real que muitos leitores 

vão procurá‑la no Google depois de terminarem o livro.
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Alice Kellen nasceu em Valência, 

em 1989. É uma jovem promessa 

da literatura espanhola e das histórias 

românticas, que costuma viver entre 

as personagens, cenas e emoções que 

reproduz no papel. É apaixonada por 

gatos. E viciada em chocolate e em 

passeios intermináveis pelas livrarias.

O Rapaz que 
Desenhava 
Constelações  
de Alice Kellen

wook diz a WOOK
Para a autora, este é o seu romance mais pessoal e, também, 

aquele que mais alegrias lhe proporcionou, porque nunca 

esperou nada desta história, mas os leitores tornaram‑na sua 

e isso tem uma explicação: foi escrita para ela própria. Fê‑lo 

enquanto atravessava um dos momentos mais difíceis da sua 

vida; e tendo tudo isso ficado para trás tornou‑a mais forte, 

empática e sensível. Porém, naquela altura, presa entre 

dezembro e janeiro de um inverno que parecia não acabar, 

as letras tornaram‑se um refúgio seguro.

O Rapaz que Desenhava Constelações é uma mensagem 

de esperança no futuro após uma trágica perda. Esta é a história 

de Valentina, que tinha o mundo a seus pés, e de Gabriel – 

destemido e idealista: partilharam a vida, amaram‑se nos bons 

e nos maus momentos, sem nunca desejar voltar atrás. Uma 

história de vida, de sonhos e de recordações que dificilmente 

nos deixam indiferentes ao longo da narrativa.

É IMPOSSÍVEL NÃO GOSTAR DESTE LIVRO! 
Tatiana

A escrita da autora é das mais bonitas que já li, é muito poética. Aborda temas 
com quais muita gente se identifica e faz pensar no modo como vivemos a vida. 
A evolução dos protagonistas é muito boa de acompanhar e continuo a ficar 
emocionada quando me lembro deles. É certamente um dos melhores livros 
que já li.

wook dizem os leitores
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Casey McQuiston cresceu no sul 

do Louisiana, mas vive em Nova Iorque. 

Adora biscoitos amanteigados e histórias 

apaixonantes. Estudou Jornalismo 

e trabalhou na imprensa, até voltar ao seu 

primeiro amor: comédias românticas 

alegres, excêntricas e escapistas. O seu 

livro Vermelho, Branco e Sangue Azul 

é um bestseller mundial.

Uma Última 
Paragem de  
Casey McQuiston

wook diz a WOOK
August, vinte e três anos, acaba de chegar a Nova Iorque 

sozinha. O seu cinismo não a deixa acreditar em histórias 

de amor e muito menos em magia. Até ao dia em que numa 

viagem de metro vê pela primeira vez a misteriosa Jane Su.

As duas estabelecem de imediato uma relação que vai 

ganhando forma a cada nova viagem de metro. Mas existe 

um pequeno problema. Jane não pertence ali e não se lembra 

do seu passado. Com a ajuda de August, vão descobrir 

o impensável: Jane é da década de 70, uma viajante no tempo 

acidental, presa naquela linha de metro, naquela carruagem, 

de onde não consegue sair.

À medida que August começa a acreditar no impossível, Jane 

recupera aos poucos o passado perdido. Mas será o amor capaz 

de ultrapassar a barreira do tempo?

A partir desta premissa fora do comum, Casey McQuiston 

constrói um romance queer com personagens irresistíveis que 

cruza uma história de amor com as memórias do duro caminho 

percorrido pela comunidade LGBTI+ na América dos anos 70.

Nas palavras da autora de Vermelho, Branco e Sangue Azul, 

esta é, acima de tudo, uma história sobre “descobrir família 

e descobrirmo‑nos a nós próprios, contra todas as hipóteses, 

quando o mundo nos disse que não há lugar para nós.”
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Ana Huang é autora de vários romances, 

líderes de top de vendas. Twisted Love 

é o primeiro livro de uma série de quatro 

títulos que incendiou as redes sociais 

e transformou Ana numa das mais 

populares autoras de romances 

contemporâneos. Os direitos foram 

vendidos em vinte países.

Twisted Love  
de Ana Huang

wook diz a WOOK
Se está à procura de um protagonista fofinho e adorável, este 

romance não é para si: Alex é sexy, rico e muito inteligente, mas 

o seu rosto de anjo esconde um coração de gelo. Perturbado 

pela morte dos pais, vive obcecado com o sucesso e a vingança. 

Na sua vida não há lugar para o amor, até que é forçado 

a conviver com a irmã do melhor amigo e… algo muda.

Ava é o seu oposto: alegre e otimista, vê beleza mesmo 

nos recantos mais obscuros do mundo. Os dois não têm 

nada em comum, mas os opostos atraem‑se e a repulsa 

que inicialmente sentem um pelo outro depressa dá lugar 

a uma paixão escaldante.

O que não sabem é que o passado traumático de ambos 

espreita, ameaçador, prestes a destruí‑los… Será esta atração 

tórrida capaz de resistir a segredos, mentiras e ao medo 

de Alex da intimidade?

Twisted Love, o primeiro volume da série sensação do TikTok, 

Twisted, é a história de um amor proibido com pitadas 

de suspense, que tem apaixonado milhões de leitores 

em todo o mundo.

LOVED IT!!!
Helena

Um dos meus livros favoritos, sem 
dúvida. Além de ser um romance 
apaixonante, inclui bastantes plot 
twists, o que torna a história ainda 
mais interessante!! Recomendo 
imenso e estou ansiosa por ler 
o resto da série Twisted.

Sofia

Personagens com uma dinâmica 
incrível, com uma história super 
interessante que nos deixa sempre 
a querer saber mais. Reviravoltas 
super emocionantes e em geral 
um livro muito bom.

wook dizem os leitores
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Com uma imaginação hiperativa, 

Lauren Asher passa o tempo a ler 

e a escrever. As suas histórias têm 

um ritmo acelerado, momentos 

escaldantes e um largo espectro 

emocional. Como atividades 

extracurriculares, gosta de ver 

episódios antigos de Parks and 

Recreation e procurar novos 

restaurantes no Yelp, antes de acabar 

por escolher o seu favorito de sempre.

Letra Miudinha – 
Bilionários do Parque 
Dreamland n.º 1 
de Lauren Asher

wook diz a WOOK
Procura‑se amor que nos leve a Nova Iorque para uma sessão 

de autógrafos com o nosso autor preferido e/ou leia Orgulho 

e Preconceito só porque somos obcecados pela obra.

Se este é o seu caso, tem de conhecer Rowan: diretor do Parque 

de Diversões Dreamland, o seu trabalho é criar contos de fadas, 

ao melhor estilo Disney. Mas depois da morte do avô, fundador 

do negócio, Rowan tem apenas 6 meses para apresentar 

um plano de renovação milagroso. Se falhar, perde tudo.

Zahra talvez seja a sua melhor hipótese: recentemente 

promovida ao cargo de criadora, a sua função é justamente 

desenvolver ideias que aumentem a rentabilidade do Parque, 

onde se sente como um peixe na água.

Mas os dois são o oposto um do outro: Rowan é frio 

e mal‑humorado; Zahra, um raio de sol que ilumina tudo 

em volta. Talvez isso os torne incompatíveis; ou talvez faça 

deles o par perfeito, sobretudo quando começam a misturar 

negócios e prazer…

ROMÂNTICO
Bia S.

Tal como esperava, este livro é fantástico. Tem tudo o que eu procurava: ótima 
fluidez de conversa entre as personagens principais, ótimo “spice” e uma 
das minhas tropes favoritas (“grumpy x sunshine”). A minha recomendação 
é que leiam este livro no outono ou no inverno.

wook dizem os leitores



 FICÇÃO    6968    FICÇÃO

Jenna Evans Welch passou os seus 

tempos de secundário em Florença, onde 

conduziu uma scooter, dançou em fontes 

e comeu demasiado gelato. Hoje vive 

em Salt Lake City, no Utah, com o seu 

marido e os seus dois filhos.

Amor e Gelato de 
Jenna Evans Welch

wook diz a WOOK
Quem nunca sonhou ir a Itália? Lina! Bem, pelo menos não 

agora, que acabou de perder a mãe. Tudo o que a jovem quer 

é ficar em casa, no seu cantinho, com a sua BFF Addie, a chorar.

Mas, antes de morrer de cancro, a mãe fez Lina prometer que 

iria passar o verão a Itália com o seu grande amigo Howard 

(que Lina não conhece). E, quando está prestes a embarcar, 

a avó conta‑lhe um detalhezinho de nada, que a mãe 

convenientemente deixou de fora: Howard é o seu pai.

Depois de chegar a Florença, Lina recebe um diário que a mãe 

escreveu durante a temporada que passou em Itália. E agora 

está determinada a descobrir tudo o que puder sobre os seus 

segredos: o que aconteceu para que ela fugisse de Itália 

de forma tão repentina, a meio de uma gravidez e deixando 

para trás o amor da sua vida?

À medida que Lina vai descobrindo as razões da mãe, o charme 

de Itália começa a conquistá‑la, com a ajuda preciosa de Ren, 

um jovem alegre, adorável e… muito bonito.

Amor e Gelato é uma história sobre amizade, família e primeiros 

amores. É um livro leve, divertido, romântico e muito fofo, que 

nos faz sentir bem com a vida (e querer comer o equivalente 

ao nosso peso em gelato)!

DEVOREI ESTE LIVRO!
Ana

Livro leve e de fácil leitura, com uma história muito bonita de vários tipos de amor. 
É ainda uma visita a Florença; para quem já visitou, consegue rever‑se em cada 
lugar.

wook dizem os leitores
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Jenna Evans Welch passou os seus 

tempos de secundário em Florença, onde 

conduziu uma scooter, dançou em fontes 

e comeu demasiado gelato. Hoje vive 

em Salt Lake City, no Utah, com o seu 

marido e os seus dois filhos.

Amor e Sorte de 
Jenna Evans Welch

wook diz a WOOK
Quando Addie parte com a família para a Irlanda, para assistir 

ao casamento da tia, não poderia estar mais feliz por deixar 

a sua vida para trás. De coração partido, tudo o que quer 

é colocar um oceano entre ela mesma e os seus problemas.

O plano é viajar para Itália depois do casamento, ao encontro 

da sua melhor amiga, Lina (a personagem principal do romance 

anterior da autora, Amor e Gelato).

Mas a sorte tem outros planos e de repente Addie vê‑se 

presa no carro mais pequeno do mundo com o irmão e o seu 

novo (e lindo!) amigo irlandês, Rowan, numa viagem pela Ilha 

Esmeralda, por entre florestas e castelos dignos de um conto 

de fadas.

O seu guia? Irlanda para Corações Partidos, um livro que 

encontrou escondido nas prateleiras poeirentas do hotel e que 

espera que ajude a resolver os seus problemas, incluindo 

a relação desfeita com o irmão.

Apesar das inúmeras aventuras do trio e da paisagem de tirar 

o fôlego, a melhor parte de Amor e Sorte é sem dúvida 

a dinâmica incrível entre Addie e Ian. Se num momento estão 

a gritar um com o outro, a ponto de matar‑se, no seguinte estão 

perdidos de riso, com a cumplicidade (repleta de private jokes) 

única dos irmãos.

Tal como o romance anterior da autora, este livro é uma mistura 

perfeita de verão, aventura e amor.
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Jenna Evans Welch passou os seus 

tempos de secundário em Florença, onde 

conduziu uma scooter, dançou em fontes 

e comeu demasiado gelato. Hoje vive 

em Salt Lake City, no Utah, com o seu 

marido e os seus dois filhos.

Amor e Santorini de 
Jenna Evans Welch

wook diz a WOOK
Quando Liv recebe um postal do pai, que a abandonou há 

anos para se mudar para a Grécia, não fica propriamente 

entusiasmada: desde essa altura os dois quase não tiveram 

contacto e Liv e a mãe tiveram de sobreviver sozinhas, o que 

nem sempre foi fácil.

Mas no postal, Nico, o pai, pede‑lhe ajuda num projeto 

misterioso: algo relacionado com a cidade perdida de Atlântida 

– um interesse comum dos dois. E a mãe, que Liv adora, 

pede‑lhe que vá, prometendo que tudo vai correr bem. 

Mas Liv tem sérias dúvidas…

Quando chega a Santorini, as coisas são tão constrangedoras 

como esperava: há tantas perguntas, tantas emoções que vêm 

à tona! Ainda assim, não pode deixar de se encantar com a ilha: 

o pôr do sol mágico, a água turquesa e… Theo, o irresistível 

assistente do pai. À medida que os dias passam, Liv e Nico 

tornam‑se mais próximos e ela percebe que, mesmo as coisas 

há muito perdidas, como Atlântida ou a sua relação com pai, 

podem ser reencontradas.

Este livro é um bilhete mágico para Santorini, que traz de volta 

o romance e o humor de Amor e Gelato (a primeira obra da 

autora). A história de Liv e do pai põe‑nos a rir, depois a chorar, 

para acabarmos o livro com um sorriso de orelha a orelha.

AMOR E FAMÍLIA 
Sara Amaral

Uma história apaixonante acerca de uma filha separada do seu pai. Os dois terão 
oportunidade de se reencontrarem numas férias cheias de aventura. O que ela 
não contava era encontrar também o seu amor nesta ilha paradisíaca.

wook dizem os leitores
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Karen M. McManus estreou‑se na escrita 

em 2017 com o bestseller do New York 

Times, Um de Nós Mente, depois 

escreveu Dois Guardam Um Segredo, 

a sequela Um de Nós É o Próximo, 

Os Primos e Vais Ser a Minha Morte. 

Os seus livros estão publicados 

em mais de 40 línguas.

Vais Ser a Minha 
Morte de Karen  
M. McManus

wook diz a WOOK
Karen M. McManus não é estreante no mundo do thriller 

para jovens adultos, e os seus livros já angariaram milhares 

de seguidores. A autora de Um de Nós Mente tem provado 

a sua mestria vezes sem conta. Chega‑nos agora um novo 

thriller que, como seria esperado, faz qualquer coração bater 

mais depressa.

Ivy, Mateo e Cal costumavam ser amigos, mas agora poucas 

são as coisas que os unem. Isto é, até ao dia em que se cruzam 

antes das aulas e decidem, em nome dos velhos tempos, faltar 

à escola e ir para a cidade.

Mas o que esperavam ser um dia de gazeta, torna‑se muito 

mais… porque eles não foram os únicos a faltar às aulas. 

Quando veem um colega, também na cidade, a agir de forma 

estranha, decidem segui‑lo. O que Ivy, Mateo e Cal não 

esperavam era depararem‑se com o homicídio do rapaz.

Uma manhã caótica leva a uma corrida frenética para descobrir 

o que verdadeiramente aconteceu e quem foi o culpado.

Lembra‑se quando dissemos que, naqueles dias, poucas coisas 

uniam os três jovens? Os três amigos parecem ter mais em 

comum do que pensamos, nomeadamente uma ligação 

ao rapaz assassinado.

Em Vais Ser a Minha Morte, todos têm segredos que, 

inevitavelmente, acabarão por ser desvendados.

Com o característico e viciante estilo de escrita a que nos 

habituou, Karen M. McManus deixa‑nos, uma vez mais, 

agarrados à página, incapazes de desviar o olhar.
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Holly Jackson licenciou‑se em Linguística 

Literária e Escrita Criativa na Universidade 

de Nottingham, onde também tirou 

o mestrado em Língua Inglesa. Adora 

videojogos e gosta de se imaginar 

detetive quando vê documentários 

de true crime. Vive em Londres e é 

autora da trilogia O Homicídio Perfeito, 

um fenómeno de vendas mundial.

A Vingança Perfeita  
– O Homicídio  
Perfeito n.º 3  
de Holly Jackson

wook diz a WOOK
Gosta de histórias sobre crimes reais? Sonha secretamente 

resolver casos esquecidos pela Polícia? Então coloque 

o chapéu de detetive e junte‑se a Pip, a protagonista da trilogia 

O Homicídio Perfeito! Autora de um podcast que se tornou viral, 

ela é algo entre Veronica Mars e uma Nancy Drew millennial: 

inteligente, corajosa e sarcástica, encarna a detetive perfeita.

Mas se nos livros anteriores Pip era feliz e despreocupada, agora 

está traumatizada e com raiva – muita raiva. A adolescente 

otimista dá neste volume lugar a uma jovem que faz escolhas 

moralmente duvidosas…

Ao longo da série, Pip viu o lado sombrio do mundo 

e enfrentou perigos dos quais não saiu ilesa. E, prestes a entrar 

na universidade, recebe ameaças de morte online (o que não 

é propriamente novidade para ela). Mas quando começa 

a encontrar pombos mortos sem cabeça à porta de casa, 

percebe que o caso talvez seja mais sério do que pensava: 

há alguém a segui‑la. E o seu stalker tem muitas semelhanças 

com o serial killer de um caso há muito encerrado.

A Polícia recusa‑se a agir, achando que tudo se passa na sua 

cabeça. E Pip dedica‑se então ao que faz melhor: investigar 

por conta própria.
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Holly Black é uma autora bestseller 

do New York Times, famosa pelos 

romances e histórias de fantasia que 

conquistaram miúdos e graúdos. 

Escreveu a série As Crónicas 

de Spiderwick, que teve uma 

adaptação para cinema, e foi várias 

vezes nomeada para prémios 

de literatura fantástica.

O Príncipe Cruel  
de Holly Black

wook diz a WOOK
Jude e as irmãs foram raptadas pelo assassino dos seus pais 

e levadas para Faerie – o reino das fadas. As fadas desprezam 

mortais, mas isso não impedirá Jude de arriscar tudo para 

se tornar cavaleira e ganhar um lugar na Corte. Mesmo que 

para isso tenha de desafiar Cardan, o cruel filho do rei.

Entre os dois há uma profunda e perversa relação de ódio, 

mas com a paz de Fairie por um fio, os jogos de poder criam 

alianças inesperadas. Afinal, Jude não é a típica protagonista 

ingénua e indefesa e não está disposta a curvar‑se perante 

ninguém…

Em O Príncipe Cruel, primeiro volume de uma trilogia, 

Holly Black constrói um mundo de fantasia complexo 

e pormenorizado repleto de intrigas, traições e personagens 

com uma moral questionável.

UMA FANTASIA QUE NOS DEIXA 
A CHORAR POR MAIS
Rafaela D.

Quando comecei a ler este livro entrei 
num mundo maravilhoso, mágico 
e não queria sair mais. A história 
é apaixonante, misteriosa, fantástica, 
que me deixou presa desde a primeira 
página. Não consigo descrever o quão 
perfeitas são as personagens. Se tivesse 
de descrever o livro em uma palavra 
seria “magnífico” porque não há 
uma palavra que o descreva melhor.

EXUBERANTE
Cata

Com uma escrita magnifica, a escritora 
introduziu o leitor a um mundo negro 
e fantástico, onde não se pode confiar 
em ninguém. Sem dúvida ansiosa 
para ler o próximo!

wook dizem os leitores
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Sarah J. Maas está entre os autores 

de maior sucesso nos tops de vendas 

do The New York Times e do USA Today 

com a série Trono de Vidro. Quando não 

está ocupada a escrever, pode ser vista 

a explorar as belíssimas zonas históricas 

da Pensilvânia rural na companhia 

do marido e do seu cão.

Casa de Terra 
e Sangue – Cidade  
da Lua Crescente 1 
de Sarah J. Maas

wook diz a WOOK
Casa de Terra e Sangue, o primeiro volume de uma nova série 

de fantasia adulta, confirma, uma vez mais, a capacidade 

de Sarah J. Maas de criar um universo fascinante e cheio 

de detalhes. Depois do sucesso das séries Trono de Vidro 

e Corte de Espinhos e Rosas, somos agora transportados 

até à Cidade da Lua Crescente.

Bryce, meio humana, meio féerica, tem a vida perfeita até 

um demónio assassinar os seus amigos. Agora fará o que for 

preciso para vingar as suas mortes. Mesmo que isso signifique 

aliar‑se a Hunt, um anjo caído, escravo dos arcanjos que um dia 

tentou destronar. Juntos irão descobrir um poder sombrio que 

ameaça tudo o que desejam proteger, mas também uma 

atração feroz que pode libertar ambos.

Com personagens memoráveis e muitas surpresas, esta é uma 

história sobre perda, o preço da liberdade e o poder do amor.

GOSTEI MUITO!
Filipa

A Sarah J. Maas rapidamente se tornou 
uma das minhas autoras favoritas. 
Assim, logo após terminar de ler a série 
Corte de Espinhos e Rosas tornou‑se 
óbvia a decisão de iniciar a próxima 
série desta escritora. E devo dizer que 
não desapontou! As aventuras de Bryce 
e Hunt entusiasmam os leitores 
do início a fim do livro. Recomendo.

FANTÁSTICO!
Mariana Fernandes

Maas consegue tão facilmente 
envolver‑nos no seu labirinto 
de tramas apenas para nos destruir 
completamente nas últimas páginas 
deste livro maravilhoso!

wook dizem os leitores
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Tracy Wolff, autora bestseller do New 

York Times e do USA Today, tem mais 

de cinquenta títulos publicados e dedica 

a maioria do seu tempo à escrita 

de romances e à conjuração de heróis. 

Vive com a família em Austin, no Texas. 

A série Desejo é o seu mais recente 

sucesso.

Paixão  
de Tracy Wolff

wook diz a WOOK
Após o final climático de Desejo, segue‑se a aguardada 

sequela, com reviravoltas surpreendentes.

Nos corredores de Katmere, todas as criaturas param 

boquiabertas a ver Grace passar. Quando um professor 

a conduz, com um ar preocupado, ao gabinete do tio Finn, 

Grace sabe que algo está errado.

A sua memória está fragmentada. Com a ajuda de Jaxon e Finn, 

Grace relembra o conflito com Hudson. Recorda o momento 

em que se interpôs entre Jaxon e a espada empunhada pelo 

irmão e depois… nada. Grace transformou‑se em gárgula e assim 

ficou durante quase três meses. Hudson desapareceu, e ainda 

não foi encontrado. Onde estará? Talvez onde menos espera.

Pode contar com uma nova personagem favorita, uma visão 

mais aprofundada do mundo mágico que nos foi apresentado 

em Desejo e uma inesperada dinâmica amorosa.

Este segundo volume deixa os leitores fascinados e confusos 

em igual medida, revelando‑se uma história viciante. A paixão 

nunca foi tão tensa.

CONTINUAÇÃO PERFEITA E MUITO 
ESPERADA
Daniela

Um livro cheio de reviravoltas que me 
deixou louca desde o início. Uma 
continuação bastante esperada e que 
não desiludiu, pelo contrário, ainda foi 
melhor do que esperava. Tracy Wolff 
não desiludiu, surpreendeu imenso 
e o mundo está cada vez melhor. 
Uma fantasia sensacional!

MEU DEUS…
APombal

Nunca pensei que a autora conseguisse 
superar o Desejo, mas Meu Deus este 
é ainda melhor… devorei o livro em 5 
dias, só conseguia ler à noite quando 
chegava do trabalho, mas ficava horas 
presa sem conseguir largar o livro. 
Amei e aguardo ansiosamente pelo 
próximo! Super recomendo.

wook dizem os leitores
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Olivie Blake é o pseudónimo 

da norte‑americana Alexene Farol 

Follmuth, uma escritora e amante 

de histórias, muitas das quais tratam 

temas fantásticos, paranormais 

ou sobrenaturais. É autora 

dos romances Masters of Death, 

Lovely Tangled Vices e One For 

My Enemy. Vive e trabalha 

em Los Angeles.

Os Seis de Atlas  
de Olivie Blake

wook diz a WOOK
Atenção, fãs de magia: a Sociedade de Alexandria saúda‑vos! 

Mas para nela serem recebidos de braços abertos, terão 

de provar o vosso valor.

Enquanto membros desta organização secreta de académicos 

mágicos terão assegurada uma existência de riqueza, poder 

e prestígio. O único senão? A Sociedade de Alexandria 

é altamente exclusiva. A cada década, apenas seis dos melhores 

magos do mundo (os seis de Atlas) são selecionados. Depois, 

os candidatos têm ainda de lutar entre si, provando o seu 

domínio das artes esotéricas.

Este ano, os escolhidos são Libby, Nico, Reina, Parisa, Callum 

e Tristan. Apesar de muito diferentes, todos eles são igualmente 

talentosos, traiçoeiros, assustadores e… sexys. Nunca sabemos 

se estão prestes a matar‑se uns aos outros ou a ceder à atração 

e desejo que os une. Isto, quando não estão completamente 

focados na busca pelo conhecimento absoluto ou a discutir 

se isso será bom ou mau, em termos filosóficos.

Os Seis de Atlas é um livro de fantasia único, que vai agarrá‑lo 

pela garganta, recusando‑se a soltá‑lo enquanto não acabar. 

Lê‑lo será uma aventura tão perigosa como ser iniciado 

na Sociedade de Alexandria. Está preparado?

MUITO BOM!
Carla Silva

Uma história que começa lenta, mas que depois não conseguimos largar. Gostei 
muito da construção dos personagens, tão diferentes entre si e tão deliciosamente 
perversos à sua maneira! Posso dizer que não era o que estava à espera e fiquei 
surpreendida. Espero ansiosa pela continuação!

wook dizem os leitores



 FICÇÃO    8786    FICÇÃO

John Ronald Reuel Tolkien (1892‑1973) 

nasceu na África do Sul. Estudou 

na Universidade de Oxford, onde 

lecionou, tendo trabalhado na equipa que 

organizou o Dicionário Inglês de Oxford.

O Hobbit, o seu primeiro livro, foi escrito 

em 1937, e a trilogia de O Senhor dos 

Anéis foi publicada entre 1954 e 1955.

O Hobbit  
de J. R. R. Tolkien

wook diz a WOOK
Escrito por Tolkien para o seu filho, O Hobbit foi aclamado pela 

crítica logo após a sua publicação, sendo há muito considerado 

um clássico intemporal da literatura. Muito mais do que uma 

introdução à trilogia O Senhor dos Anéis, esta é a história 

deslumbrante de uma grande aventura – provavelmente 

a maior alguma vez contada.

Tudo começa quando Gandalf, um majestoso feiticeiro, surge 

à porta de Bilbo Baggins, uma criatura pacata, sem grandes 

ambições, que raramente viaja para lá do conforto da poltrona 

do seu buraco de hobbit, em Fundo‑do‑Saco.

E Gandalf, de quem Bilbo é amigo há anos, não vem sozinho: 

traz consigo um grupo de anões que pretende recuperar 

o seu lar ancestral na Montanha Solitária, que lhes foi usurpado 

por Smaug, um enorme e perigoso dragão. Desconfiados 

e supersticiosos, os anões, que são treze, recusam‑se a prosseguir 

sem que o seu número seja arredondado, e o feiticeiro pretende 

que o pequeno hobbit se junte à missão, como ladrão. Bilbo, que 

obviamente nunca roubou nada na vida, fica horrorizado com 

a ideia, mas acaba por ceder – e a aventura começa!

Ao longo desta jornada em que enfrentará trolls, gigantes, 

goblins, árvores falantes, elfos e a estupideze ganância 

dos líderes do grupo, Bilbo acaba por se tornar num herói, 

ainda que relutante. Pelo caminho, encontrará um poderoso 

anel, capaz de tornar invisível quem o usa… Mas essa é já 

outra história.
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José Rodrigues dos Santos nasceu 

em 1964 em Moçambique. Doutorado 

em Ciências da Comunicação, 

é professor da Universidade Nova 

de Lisboa e jornalista da RTP, tendo 

ocupado por duas vezes o cargo 

de Diretor de Informação da televisão 

pública. É um dos mais premiados 

jornalistas portugueses e autor 

de duas dezenas de romances.

A Mulher do  
Dragão Vermelho  
de José Rodrigues 
dos Santos

wook diz a WOOK
Tomás Noronha, provavelmente uma das personagens mais 

reconhecidas juntos dos leitores portugueses, está de regresso 

numa nova e perigosa aventura. Maria Flor está na Índia para 

participar numa conferência sobre direitos humanos quando 

é raptada juntamente com uma mulher misteriosa. Agora, para 

as resgatar, Tomás Noronha terá de desvendar a críptica mensagem 

de socorro que Maria Flor deixou e que o levará da Índia até à China. 

A ajudá‑lo está um agente americano que procura documentos 

que Pequim quer manter a todo o custo sobre segredo.

Num livro no qual, como José Rodrigues do Santos já 

nos habitou, se cruza habilmente a ficção e a atualidade 

desenha‑se uma história sobre a face oculta da China. 

Das ambições do Partido Comunista Chinês à perseguição 

da minoria uigure, passando pelas tecnologias de vigilância, 

A Mulher do Dragão Vermelho confronta o leitor com uma 

realidade que ameaça cada vez mais a ordem global.

FABULOSO!
Cristina

É o primeiro livro que leio do autor 
e fiquei absolutamente viciada, li num 
fim de semana. Não conhecia esta 
realidade dos uigures e a forma 
como o autor cruza as histórias 
é absolutamente fabulosa. 
Recomendo.

UMA REALIDADE ASSUSTADORA
Soraia

Em primeiro lugar, trata‑se do melhor 
livro de JRS até à data. O livro 
coloca‑nos na pele de Madina, uma 
chinesa uigure que é levada para 
os campos de concentração que ainda 
existem no século XXI, na China. O livro 
é um grito de alerta para uma realidade 
bem sombria, nos confins do Partido 
Comunista Chinês. Adorei a história!!

wook dizem os leitores
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Joël Dicker nasceu em Genève, Suíça, 

em 1985. Estreou‑se na literatura com 

O Tigre, com apenas dezanove anos, 

e no romance com Os Últimos Dias 

dos Nossos Pais. Mas foi a publicação 

do segundo romance que o transformou 

num fenómeno literário global: A Verdade 

Sobre o Caso Harry Quebert.

O Caso Alaska 
Sanders  
de Joël Dicker

wook diz a WOOK
A sequela de A verdade sobre o caso Harry Quebert 

e O livro dos Baltimore.

“Sei o que fizeste.” Esta mensagem é a chave da apaixonante 

investigação que volta a reunir Marcus Goldman e Perry 

Gahalowood, onze anos depois de terem colocado atrás 

das grades os presumíveis culpados de um homicídio.

No centro da teia, tecida por um Dicker em estado de graça, 

este novo livro mostra que o escritor está mais experiente 

do que nunca na arte do suspense.

Noites curtas, despertares difíceis; não diga que não avisamos: 

é impossível parar de ler o novo thriller de Dicker. Com o mesmo 

talento de sempre, reencontramos os fantasmas do passado 

e não conseguimos adormecer perante uma aventura emocionante 

e imprevisível que nos leva de volta ao universo de Harry Quebert. 

Um estilo poderoso que mantém um ritmo excepcional.

No final descobrimos que já estamos com água na boca para 

ler o próximo.

É BOM SABER DE MARCUS 
Goldman Margarida

Foi muito interessante continuar 
a acompanhar a história da vida 
de Marcus Goldman. O caso investigado 
neste livro surpreendeu até ao final.

MUITO BOM 
Rosa Rocha

Joël Dicker é um mestre do suspense, 
do início ao fim do livro ficamos 
na expectativa para saber quem matou 
Alaska. A relação de Marcus com Perry 
é incrível e mais uma vez é o que leva 
à solução do crime. Gostei muito.

wook dizem os leitores
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Lars Kepler é o pseudónimo de uma 

dupla de escritores de sucesso na Suécia: 

Alexander Ahndoril e Alexandra Coelho 

Ahndoril. O Hipnotista, primeiro volume 

da saga protagonizada por Joona Linna, 

alcançou um enorme sucesso 

internacional. Depois de mais sete 

volumes, chega agora A Aranha.

A Aranha  
de Lars Kepler

wook diz a WOOK
Depois de uma longa espera, chega finalmente o novo thriller 

de Lars Kepler, A Aranha!

Desde O Hipnotista, primeiro volume da série dos inspetores 

Joona Linna e Saga Bauer, os livros desta dupla têm‑nos levado 

sem piedade às entranhas mais sombrias da Suécia, deitando 

por terra o cliché de paisagem idílica que geralmente 

associamos aos países nórdicos. E A Aranha não é exceção.

Quando o livro começa, o arqui‑inimigo de Linna está finalmente 

morto – desta vez, sem margem para dúvidas. Mas o seu 

reinado de terror parece ter deixado um legado…

Três anos se passaram desde que a inspetora Saga Bauer 

recebeu um postal com uma mensagem aterradora, acerca 

de uma arma com nove balas brancas. Com o passar do tempo 

essa ameaça caiu no esquecimento – até que a Polícia descobre 

um cadáver amarrado a uma árvore e na cena do crime 

é encontrada uma bala branca, justamente. 

As pistas apontam para um serial killer diferente de todos 

os outros: alguém que dá à Polícia a oportunidade de salvar 

as suas vítimas. Mas para isso é necessário resolver um enigma, 

antes que seja tarde de mais.

Imperdível para qualquer fã de policiais nórdicos, A Aranha é 

provavelmente um dos livros mais negros da série, girando em 

torno de temas como a culpa e a vingança: a culpa pelo que 

fizemos; pelo deveríamos ter feito; por alimentarmos desejos 

de vingança; e a culpa que resulta do facto de não podermos 

concretizar a vingança…
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Criativa na Universidade de Warwick, 

e trabalhou numa empresa de Relações 

Públicas. Embora atualmente more 

em South Devon com o marido 

e as duas filhas, viveu vários anos 

na Suíça, onde explorou as montanhas 

junto a Crans‑Montana, o cenário 

dramático que inspirou este seu 

primeiro romance.

O Sanatório  
de Sarah Pearse

wook diz a WOOK
Le Sommet, um antigo sanatório abandonado e isolado no meio 

de montanhas dos Alpes, é renovado e transformado num hotel 

de luxo, mas subsistem ecos do seu passado sombrio. Elin 

Warner, uma detetive com stress pós‑traumático e frequentes 

ataques de pânico, aceita contrariada o convite para celebrar 

o noivado do irmão Isaac, que não vê há vários anos e com 

quem mantém uma relação conturbada. Mas mal chega 

a Le Sommet os problemas acumulam‑se: uma tempestade 

bloqueia todos os acessos ao hotel e a noiva de Isaac 

desaparece. Um a um os hóspedes começam a entrar 

em pânico, mas ainda ninguém se deu conta que houve 

mais desaparecimentos…

Num ambiente claustrofóbico, Sarah Pearse constrói um policial 

que presta a sua devida homenagem a autores de culto como 

Stephen King ou Agatha Christie e surpreende com reviravoltas 

imprevisíveis e a dose certa de suspense.

EXCELENTE THRILLER 
Ana Ferreira

Escrita bem estruturada, com 
um ótimo desenvolvimento 
ao longo de todo o livro. O que 
achamos num determinado momento 
é completamente desconstruído 
nas páginas seguintes, prendendo 
à leitura até à última página. 
Muito bom, sem dúvida.

MUITO BOM!
Maria Ferreira

Enredo bem estruturado e a fazer 
lembrar os romances de Agatha 
Christie. (…) De surpresa em surpresa, 
sempre sob uma tensão crescente, 
chegamos ao fim e ainda nos restam 
dúvidas… ou seguimos a nossa 
imaginação…

wook dizem os leitores
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Francisco José Viegas nasceu em 1962. 

Professor, jornalista e editor, é responsável 

pela revista Ler e foi também diretor 

da revista Grande Reportagem e da Casa 

Fernando Pessoa. Exerceu o cargo 

de Secretário de Estado da Cultura. 

Colaborou em vários jornais e revistas, 

e foi autor de vários programas na rádio 

e televisão. Da sua obra destacam‑se 

vários livros de poesia e romance.

Melancholia  
de Francisco José 
Viegas

wook diz a WOOK
Depois do duplamente premiado A Luz de Pequim, editado 

em 2020, Francisco José Viegas regressa com mais um livro 

protagonizado pelo inspetor Jaime Ramos. Trinta anos depois 

da sua criação, a personagem principal dos livros de Francisco 

José Viegas continua, nas palavras do escritor, a “demonstrar 

que o romance policial não existe, que toda a literatura 

é policial ou marcada pelo policial”.

Em Melancholia encontramos Ramos no crepúsculo da sua 

carreira, substituído na divisão de homicídios e condenado 

a dar aulas aos novos inspetores. Até que o corpo de uma 

escritora, desaparecida num encontro literário da Póvoa 

do Varzim, surge nos jardins do Palácio de Cristal, no Porto. 

Para perceber quem matou Cristina Pinho Ferraz, o inspetor 

terá de reconstituir a biografia daquela mulher e mergulhar 

num mundo de intrigas e invejas entre intelectuais desavindos.

Nesta nova aventura vamos reencontrar não só Jaime Ramos, 

macambúzio e de cigarrilha na mão como habitual, mas 

também a inspetora Olívia, Isaltino, Rosa e até o escritor 

Onésimo Teotónio Almeida.

Com o Porto e a pandemia como pano de fundo, Francisco 

José Viegas transforma com mestria a investigação policial 

num inquérito sobre a melancolia portuguesa, a artificialidade 

do meio literário e a passagem do tempo.
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Maurice Leblanc (1864‑1941) 

é um renomado escritor e jornalista 

francês. Teve a possibilidade de estudar 

em França, na Alemanha e em Itália, 

mas interrompeu o curso de Direito 

com a intenção de se tornar escritor. 

Estabeleceu‑se como repórter criminal 

em jornais como o L’Écho de Paris.

Arsène Lupin contra 
Herlock Sholmès  
de Maurice Leblanc

wook diz a WOOK
Arsène Lupin contra Herlock Sholmes é o segundo volume 

de uma série de vinte títulos que acompanham a figura icónica 

de Arsène Lupin, o ladrão que imortalizou a obra do escritor 

e jornalista francês, Maurice Leblanc.

Se já é ávido leitor das façanhas do cavalheiro ladrão, 

recomendamos que se prepare porque este volume tem 

tudo o que nem sabia que queria. Deixamos uma pequena 

ideia do que o espera.

Um professor de matemática adquire uma secretária com 

múltiplas gavetinhas para oferecer à filha. No dia seguinte 

duas coisas surpreendentes acontecem: a secretária desaparece, 

e o professor descobre que o seu bilhete de lotaria é vencedor. 

Para seu grande desespero, o bilhete em causa encontra‑se 

na secretária roubada. Ganimmard liga esse e outros casos 

a Lupin e chama reforços.

Esta é uma de duas aventuras, protagonizadas pelo nosso 

adorado ladrão francês, num confronto de génios com 

o incomparável detetive britânico Herlock Sholmès. Sim, 

leu corretamente. Qualquer similaridade com outros 

brilhantes detetives será pura coincidência. Ou não…

Será que Arsène Lupin, tão audaz, atrevido e ágil como sempre, 

tem o que é preciso para levar a melhor sobre o implacável rival? 

Terá de ler para descobrir. Mas no final de contas, estes dois 

homens brilhantes poderão ter mais em comum do que 

imaginavam possível.

Para ler de uma assentada!
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em 1935. Começou a sua carreira 

a escrever textos de humor e a fazer 

stand‑up comedy, mas cedo passou 

aos filmes, escrevendo e realizando 

clássicos contemporâneos como 

Annie Hall (1977) e Manhattan 

(1979), entre muitos outros.

Gravidade Zero  
de Woody Allen

wook diz a WOOK
Gravidade Zero atesta o talento e longevidade do humor 

de Woody Allen. Este quinto livro de crónicas humorísticas 

inclui peças escritas pelo argumentista e realizador para 

o The New Yorker, assim como conteúdos inéditos, 

desenvolvidos especificamente para este livro.

As histórias abrangem os mais variados e inesperados temas – 

desde cavalos que pintam, a carros que pensam. A originalidade 

que trespassa estes textos é acompanhada por uma sofisticação 

sem par. A observação acutilante e o humor característico 

de Woody Allen vão deixar o leitor perdido em gargalhadas.

A coletânea é encerrada com um conto mais extenso, que 

se desvia estilisticamente, aproximando‑se da comédia 

romântica. Com o talento cinematográfico a que nos habituou 

o autor, não vai querer perder.

Este título é ideal para ter por perto e consumir aos poucos. 

Fácil de pegar e ler uma ou duas crónicas, para elevar 

os espíritos ou passar o tempo.

Ninguém o diz melhor do que Daphne Merkin, crítica literária 

e amiga de longa data, no prefácio da obra: “Nestes tempos 

cada vez mais escuros que são os nossos, quando um biltre 

baixote de olhos estreitos parece apostado em semear caos 

e sofrimento no mundo, uma das poucas pausas que nos 

resta poder fazer na tristeza e no desespero são o toquezinho 

ligeiro de humor e as irrupções ostensivas de rebaldaria, 

que nos recordam que a vida tem outras facetas que não 

o puro horror.”
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João Pedro George nasceu 

em Moçambique, a 13 de fevereiro 

de 1972. Doutorado em Sociologia, foi 

professor na Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa e crítico literário 

n’O Independente. Autor de diversos 

livros, é atualmente cronista 

na revista Sábado.

O Super‑Camões  
de João Pedro 
George

wook diz a WOOK
Poucos autores portugueses terão tido a fortuna crítica 

de Fernando Pessoa. Mas se abundaram os estudos críticos que 

recorriam à vida para explicar a obra, a verdade é que até este 

ano eram escassas as biografias dedicadas ao poeta. A última, 

escrita por um português, data de 1950: o célebre Vida e Obra 

de Fernando Pessoa de João Gaspar Simões. Agora, setenta 

e dois anos depois, e no mesmo ano em que se publicou 

também em Portugal Pessoa: Uma Biografia com assinatura 

do norte‑americano Richard Zenith, João Pedro George vem 

colmatar essa falha com O Super‑Camões.

Num volume com quase mil páginas, João Pedro George, 

que já tinha sido responsável pela biografia de Luiz Pacheco, 

não cede à tentação dos academismos e mantém a leitura 

prazerosa, acessível e com notas de humor ao mesmo tempo 

que desconstrói alguns dos mitos que se foram construindo 

em redor da figura de Pessoa como a do homem sorumbático, 

isolado, um “poeta marginal”. Como O Super‑Camões 

demonstra com rigor e clareza, Pessoa foi ao mesmo tempo 

um escritor genial, um dos grandes autores da modernidade, 

e um homem comprometido com a sua época, que escreveu 

em jornais e revistas, alimentou polémicas e teve opiniões 

políticas.

Recorrendo a diversas fontes e convocando frequentemente 

a obra pessoana, João Pedro George convida todos os leitores 

a abrirem a arca e redescobrirem Fernando Pessoa na sua 

espantosa multiplicidade.
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Um dos atores mais premiados 

da sua geração, Matthew McConaughey 

considera‑se um contador de histórias. 

Acredita que não faz mal beber uma 

cerveja a caminho da igreja, não foge 

ao trabalho e é um aspirante a maestro 

de orquestra. Em 2009, criou com a sua 

mulher a Fundação just keep livin, que 

ajuda alunos problemáticos. É, desde 

2019, professor na Universidade do Texas.

Luz Verde  
de Matthew 
McConaughey

wook diz a WOOK
Lembra‑se daquela sensação boa que se apodera de nós quando 

vamos a conduzir e apanhamos vários semáforos verdes, todos 

seguidos? Matthew McConaughey também – e é justamente 

por isso que a sua autobiografia tem esse título: Luz Verde.

Ao longo da vida, o famoso ator foi acumulando pequenas 

notas sobre os seus sucessos e fracassos, sobre coisas que 

o maravilharam ou que o fizeram rir e, aos 50 anos, decidiu 

escrever este livro com base nessas experiências.

Se estiver à procura de coscuvilhices sobre outros artistas, 

namoradas ou drogas, não encontrará nada disso aqui. Este 

livro é uma das raras memórias de estrelas de Hollywood 

que se centra em (ótimas) histórias pessoais. O ator é uma 

personagem e tanto, e o seu relato é muito divertido: partilha 

connosco a sua infância difícil (em que lhe ensinaram 

que mentir não era errado, por exemplo), como foi andar 

de autocaravana pelo país ou por que decidiu fixar‑se 

em Austin, no Texas.

McConaughey é um espírito livre, que faz de tudo para fugir 

ao tédio, e a sua história dá conta disso. Nas palavras do próprio, 

este livro “é uma carta de amor. À vida. É também um guia 

para apanhar mais luzes verdes, e para perceber que os sinais 

amarelos e vermelhos mais cedo ou mais tarde também 

acabam por ficar verdes.”
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Tom Bower nasceu em 1946 e vive 

em Inglaterra. Antigo produtor e repórter 

da BBC, atualmente é reconhecido pelo 

jornalismo de investigação e biografias 

não autorizadas que desenvolve, tendo 

retratado grandes nomes do mundo 

dos negócios, da política, e das 

celebridades, como Robert Maxwell 

e Boris Johnson.

Vingança  
de Tom Bower

wook diz a WOOK
De atriz de Hollywood a duquesa de Sussex, o início da relação 

de Meghan Markle com o Príncipe Harry parecia marcar uma 

nova e positiva era para a família real britânica, mas rapidamente 

se revelou uma fonte quase inesgotável de drama. Com 

prolíferas manchetes escandalosas e revelações bombásticas, 

a relação dominou a comunicação social. Envolto em mistério 

e intriga, o conflito entre o novo casal e a instituição continua 

a fascinar, confundir e chocar audiências.

A meticulosa investigação de Bower, que conta com relatos 

inéditos de figuras próximas da ação, procura expor e descoser 

o tecido de mentiras e incongruências criado em torno do casal 

e a sua aceitação/integração ou rejeição pela família real 

britânica. Capítulo após capítulo, somos conduzidos numa 

jornada explosiva, através da guerra mediática em que o casal 

se viu envolvido e que esteve na origem da fragmentação 

da família real.

Com base em entrevistas inéditas e informações previamente 

desconhecidas, Bower oferece o retrato minucioso que procura, 

sem fugir aos pontos mais sensíveis. A receção de Markle pela 

rainha, cunhada e restante família real, a saída do casal, 

a entrevista com a Oprah e a crescente tensão entre 

as duas fações.

Se quer saber mais sobre esta grande controvérsia real, 

Vingança é tudo o que precisa. Esta é uma biografia 

para ler, ponderar e ler novamente.
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Michael Braun nasceu em 1936, em Nova Iorque, e formou‑se na Universidade 

de Harvard, em 1958. De 1960 a 1963, foi assistente de Stanley Kubrick, e mais 

tarde trabalhou para Roman Polanski. Em Londres escreveu para o Observer 

e para o Sunday Times.

Love Me Do!  
A Ascensão  
dos Beatles  
de Michael Braun

wook diz a WOOK
A prestigiada revista Rolling Stone nomeou‑o como o principal 

livro sobre os Beatles.

Corria o ano de 1963, Love Me Do tornava‑se o primeiro single 

de sucesso da banda e esta é a história dos bastidores 

das primeiras digressões de John, Paul, George e Ringo.

Vivia‑se o início da Beatlemania e Michael Braun estava lá para 

narrar os acontecimentos e observar o ambiente único que 

envolvia a banda de Liverpool. Um ano depois, os Beatles 

são o maior grupo pop do mundo e este livro detalha o que 

realmente aconteceu naquelas primeiras semanas mágicas.

Os concertos, os ensaios, as conversas dos músicos, as piadas, 

as viagens, os media, os gritos dos fâs e a música, a música 

que marcou a história.

Um testemunho da absoluta loucura que rodeava os quatro 

Beatles e do ambiente eufórico que então se viveu. Palavrões, 

bebida sem limite, opiniões controversas foram a resposta 

da banda à pressão sufocante que sofria.

Um retrato divertido e comovente que mostra o lado mais 

humano de uma banda lendária.

“Um livro verdadeiro. Ele descreveu‑nos como éramos, 

uns safados.” John Lennon
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zPaul Celan nasceu em 1920, filho 

de pais judeus‑alemães. Apesar 

de ter sobrevivido ao Holocausto, 

Celan permaneceu preso, num campo 

de trabalho, até 1943. Em 1945, parte 

para Bucareste onde se torna tradutor 

e leitor de uma editora e publica os seus 

primeiros poemas. Passa por Viena 

e fixa‑se em Paris onde publica 

vários originais e traduções. 

Em 1970, suicida‑se no Sena.

Os Poemas  
de Paul Celan

wook diz a WOOK
A obra de Paul Celan já tinha merecido traduções de nomes 

como João Barrento, Y. K. Centeno ou Gilda Lopes Encarnação, 

mas só agora é publicada pela primeira vez na íntegra em 

Portugal. Este é, antes de mais, um monumental trabalho 

de tradução, com assinatura de Maria Teresa Dias Furtado, que 

já tinha sido responsável pela tradução de outros nomes maiores 

da poesia em língua alemã como Rilke ou Hölderlin. Num 

volume único com mais de mil páginas reúnem‑se todos 

os livros de Celan publicados em vida, mais de uma centena 

de poemas não incluídos e dispersos do seu espólio e, ainda, 

um ciclo fragmentário que o poeta não chegou a terminar.

De origem judaica, toda a obra de Celan, que se começa 

a construir a partir de 1945, é marcada pela condição 

de sobrevivente. Esta é por isso uma escrita que esbarra 

nos limites de uma linguagem que, nas palavras de Celan 

“teve de atravessar o seu próprio vazio de respostas, 

o terrível emudecimento, as mil trevas de um discurso letal”. 

À impossibilidade de escrever poesia depois de Auschwitz, 

avançada por Adorno, Celan responde indo “ao encontro 

da língua com a sua existência, ferido de realidade e em 

busca de realidade”.

Esta é uma poesia de imagens fortes, habitada pelo silêncio 

e pela sombra, que convoca persistentemente um Tu. Aqui 

o poema apresenta‑se como diálogo, como o caminho possível 

entre a experiência do Eu e do Outro que convoca. Como nota 

Maria Teresa Dias Furtado no posfácio que encerra o volume 

e no qual oferece ao leitor um breve enquadramento da obra: 

“Ler Celan causa, ao mesmo tempo, estranheza e fascínio, 

perplexidade e desafio”. Os Poemas é a oportunidade 

de o fazermos finalmente na íntegra.



 FICÇÃO    113112    FICÇÃO

Filipe Melo é músico, realizador 

de cinema e autor de banda 

desenhada. Juan Cavia trabalha 

como diretor de arte e ilustrador 

desde 2004. Os dois colaboram 

há mais de uma década e têm 

já vários livros publicados, 

em Portugal e no estrangeiro.

Balada para Sophie 
de Filipe Melo  
e Juan Cavia

wook diz a WOOK
Há mais de uma década que o português Filipe Melo 

e o argentino Juan Cavia publicam banda desenhada. 

Títulos como As Incríveis Aventuras de DogMendonça 

e Pizzaboy, Os Vampiros ou Comer/Beber, não serão 

estranhos a uma parte do público, mas foi Balada para Sophie, 

um livro com mais que trezentas páginas que se apresenta 

como um caso singular na banda desenhada portuguesa, 

que lhes trouxe o merecido reconhecimento. A juntar aos vários 

prémios e distinções – com destaque para o Prémio de Melhor 

Álbum no Amadora BD de 2021 e as quatro nomeações 

para os Eisner, os prémios norte‑americanos de banda 

desenhada –, chega agora a notícia da adaptação a série.

Balada para Sophie é um livro que vive tanto do exímio 

argumento de Filipe Melo, como do traço imediatamente 

reconhecível de Cavia. Partindo da rivalidade entre dois pianistas 

de origens muito diferentes, esta é uma emocionante história 

sobre ambição, talento, redenção e música que impressiona 

tanto o leitor experimentado de BD como os que entram 

pela primeira vez no mundo das novelas gráficas.

INCRÍVEL 
TF

Que banda desenhada envolvente, 
bonita e cheia de sentido. Este livro 
é uma verdadeira obra de arte que 
recomendo a qualquer leitor.

A MELHOR BD NACIONAL DE SEMPRE
Bruno Curado

Sem querer diminuir todas as outras 
publicações nacionais (…), considero 
que Balada para Sophie é sem dúvida 
a melhor BD nacional que li na minha 
vida e que agora tenho todo o prazer 
de ter na minha coleção.

wook dizem os leitores
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Hugo van der Ding (1978) é autor, 

cartoonista e um dos grandes nomes 

do humor no nosso país. Contribui 

regularmente para revistas e jornais, 

tem livros e podcasts, e partilha os seus 

desenhos nas redes sociais. Em 2021 

publicou Vamos Todos Morrer, com base 

na sua rubrica homóloga na Antena 3.

O Lixo na Minha 
Cabeça de Hugo  
Van Der Ding

wook diz a WOOK
Após o êxito de A criada malcriada é garantido que 

a maior parte de nós já conhece e adora as tiras 

de Hugo Van Der Ding.

Em O Lixo na Minha Cabeça, encontramos algumas 

das personagens mais inesquecíveis do autor, como 

Celeste da Encarnação, velha mas moderna, passando 

pel’ As Aventuras da Dra. Messalina, Duas Amigas, 

Dois Astronautas, Dates From Hell e muito, muito mais.

Com a sua imaginação inigualável, Van Der Ding deixa, neste 

livro, quatrocentas páginas recheadas de oportunidades para rir. 

O humor perspicaz que percorre as perto de mil tiras garante 

uma gargalhada ou, no mínimo, um sorriso bem necessário.

De lixo na cabeça a tiras imortalizadas no papel. Esta coletânea 

não pertence ao contentor, mas sim na nossa mesa de café, 

sempre por perto com uma cena “Van Der Dingiana” à espera 

para nos fazer rir.

EXCELENTE
Margarida Fernandes

Um livro repleto de pequenos 
momentos na vida das personagens 
mais icónicas. Tanto nos apresenta 
ironia de fácil compreensão como 
nos deixa a pensar. Recomendo!

EXCELENTE
AFerreira

Uma autêntica obra‑prima do autor 
em que, seja qual for página, há ali 
algo para uma boa gargalhada.

wook dizem os leitores



 FICÇÃO    117116    FICÇÃO

Chugong é autor de Solo Leveling, série originalmente publicada em oito volumes, 

bem como do spin‑off I Saw an Overlord, também com oito livros. Jang Sung‑Rak, 

também conhecido como DUBU, foi o CEO do Redice Studio e ilustrador de várias 

séries publicadas na Coreia do Sul e no Japão, entre elas Solo Leveling.

Solo Leveling 2 de 
Chugong e DUBU

wook diz a WOOK
Num mundo em que portais desconhecidos nos ligam a uma 

realidade alternativa em que monstros e seres fantásticos 

ameaçam a humanidade, alguns voluntariam‑se para 

se tornarem “caçadores”. Com capacidades acima da média, 

os caçadores estão distribuídos por categorias e recebem 

missões onde arriscam a vida e fintam a morte para enfrentar 

criaturas medonhas.

Seong Jinu é o conhecido entre os pares como “o mais fraco 

de todos os caçadores” e acaba sempre ferido. Até que a sua 

sorte muda. Ao participar numa incursão que devia ser fácil, 

mas que se tornará num verdadeiro pesadelo, desbloqueia 

um misterioso programa que lhe permite tornar‑se cada vez 

mais forte. Mas com novos poderes surgem novos desafios…

Solo Leveling é um verdadeiro fenómeno não só na Coreia 

do Sul, como um pouco por todo o mundo, estando neste 

momento a ser adaptado para uma série de animação.

HISTÓRIA VICIANTE!! 
Adriana Carvalho

Adoro a história deste manhwa!!! Para 
quem gosta de ação, power ups e RPG 
games, com certeza que vai gostar 
de Solo Leveling. Apesar dos temas 
da história não serem algo novo para 
quem lê mangá e vê anime, o artwork 
desta série é espetacular fazendo a sua 
leitura tornar‑se viciante.

EXCELENTE ALEXANDRE 
Tomé

Tanto a webnovel como o mawhna 
estão bastante bons, é de facto uma 
das obras mais fascinantes que 
encontrei ultimamente no género!

wook dizem os leitores
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Duarte Belo é Licenciado 

em Arquitetura e paralelamente 

à atividade inicial em Arquitetura, 

desenvolve projetos em Fotografia.

Álvaro Domingues é geógrafo, 

professor e investigador 

na Faculdade de Arquitetura 

da Universidade do Porto.

Paisagem 
Portuguesa  
de Duarte Belo 
e Álvaro Domingues

wook diz a WOOK
Paisagem Portuguesa é mais que um livro de fotografia, 

é também um livro sobre antropologia, história, geografia 

e sociologia. Um livro sobre portugalidade no sentido mais 

lato da expressão.

Duarte Belo e Álvaro Domingues reúnem neste belo álbum 

144 fotografias que cobrem o mapa de Portugal e outros 

tantos textos que em conjunto concorrem na demanda 

de uma identidade portuguesa que se revela plural: 

um país geograficamente pequeno, mas que reúne em si 

uma riquíssima diversidade geoclimática e sociocultural.

Um retrato de um Portugal com identidades múltiplas num 

tempo de metamorfoses rápidas, mas onde ainda podemos 

encontrar os nossos espaços pessoais e familiares reconhecidos 

pelas raízes geográficas que cada um de nós transporta. Uma 

obra singular, com imagens e textos de grande qualidade.

“Para além da materialidade que o fotógrafo captou, 

a ambiência que se fixou nas cores e nas formas, logo 

veremos se o que se vai desprendendo é aquilo que 

é fotografado, o fotógrafo ou as emoções e os pensamentos 

de quem vê e interpela. Deve ser uma mistura disso tudo; 

instável, mas altamente aconselhável a quem não se quiser 

deixar levar pela indiferença ou a quem, mesmo sem o saber, 

já ficou ‘só e no cabo do mundo’, como dizia um poeta.”

De Guadramil à praia do Telheiro, de Barrancos ao Corvo, que 

itinerários podemos seguir? Que paisagens encontramos?
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Torne‑se 
um Decifrador 
de Pessoas de 
Alexandre Monteiro

wook diz a WOOK
“O mundo está cheio de coisas óbvias que ninguém vê”  

Sherlock Holmes

A linguagem corporal, a mais antiga e mais verdadeira 

do ser humano, é o ponto de partida deste livro. Compreender 

e controlar essa linguagem permite‑nos saber mais sobre 

as pessoas, as suas motivações, os seus medos, intenções 

e os seus segredos mais profundos.

Neste livro, Alexandre Monteiro desvenda algumas das técnicas 

para decifrar (conhecer) as pessoas e a sua importância para 

conseguir prever e compreender comportamentos, adaptar 

a sua comunicação em função do perfil dessa pessoa 

e influenciá‑la nas suas decisões ou ações.

As técnicas descritas no livro são ensinadas nas maiores escolas 

de espionagem mundiais (CIA, Mossad, MI6) e partilhadas pelos 

maiores especialistas em comportamento humano. Outras 

resultam da investigação do próprio autor.

Com inúmeros exemplos práticos, dicas e exercícios, o autor 

torna assim acessível a todos a arte de decifrar e influenciar 

pessoas. Quanto mais souber sobre o outro, mais poder 

de influência ganha.

Alexandre Monteiro é profiler e mestre 

em decifrar pessoas. Considerado como 

um dos melhores do mundo nessa área, 

aprendeu com os maiores especialistas, 

nomeadamente ex‑agentes do FBI 

e CIA. O seu propósito é preparar 

líderes, atletas de alta competição 

e equipas comerciais para interpretar 

e influenciar pessoas, garantindo 

melhores resultados.
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Lori Gottlieb é psicoterapeuta e autora 

bestseller do New York Times. Além 

da sua prática clínica, escreve 

semanalmente na coluna semanal 

Dear Therapist, da revista The Atlantic, 

e é co‑apresentadora de um popular 

podcast com o mesmo nome. 

Está entre as psicoterapeutas 

com presença mais assídua 

em grandes media nos EUA.

Talvez Devesses  
Falar com Alguém 
– Uma terapeuta,  
o terapeuta dela, 
e a vida de todos nós  
de Lori Gottlieb
wook diz a WOOK
Com mais de um milhão de cópias vendidas e em processo de ser 

adaptado a série de televisão, este livro é um sucesso confirmado. 

Porquê? A autora, a psiquiatra Lori Gottlieb, desfia nele a ligação 

íntima entre paciente e terapeuta, alternando, ela própria, entre 

os dois papéis, num registo descontraído e invulgarmente franco.

Como paciente, Gottlieb consulta um terapeuta veterano 

de estilo não convencional, cujas sessões se revelam 

transformadoras para ela. Enquanto psicoterapeuta, 

compreensiva e com muito humor, transporta os leitores para 

dentro das suas sessões de terapia com pacientes intrigantes, 

em todos os estados de angústia. Para além do seu tom suave 

e conversativo, a narrativa é também divertidamente voyeurística.

Talvez Devesses Falar com Alguém relata de forma desarmante, 

sincera e divertida, a forma como, entre a verdade do que somos 

e as mentiras que dizemos a nós próprios, vamos levando a vida, 

na nossa inalienável condição humana.

LEITURA OBRIGATÓRIA!
Cláudia Costa

Para quem tem curiosidade sobre a psicoterapia e o processo terapêutico, este livro 
mostra de uma forma simples, honesta e cuidada esse caminho pelas histórias 
dos pacientes e da terapeuta. Adorei e recomendo!

wook dizem os leitores
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Almanaque  
Espiritual 2023  
de Vários

wook diz a WOOK
O Almanaque Espiritual 2023 conta com os contributos de oito 

grandes especialistas portugueses na área do desenvolvimento 

pessoal e da espiritualidade. Cada autor partilha palavras 

inspiradoras e rituais mágicos com o propósito de nos 

acompanharem em todos os meses ao longo de 2023. 

Além das mensagens orientadoras, este livro inclui algumas 

práticas guiadas que nos conduzem a uma experiência 

mais profunda de integração.

Ao longo do livro encontramos alguns recursos nos textos 

assinalados com a indicação APP e diferentes símbolos para 

podermos ouvir o recurso audiovisual. Um guia inspirador que 

contém também previsões astrológicas, numerologia, decretos 

quânticos, plantas medicinais, cristais e muito mais. A cada 

mês é sugerida uma leitura para expansão de consciência. 

Mês a mês a coragem é necessária, pois as grandes mudanças 

apenas são feitas por corajosos. Saia da sua zona de conforto 

e alimente a Alma em todas as áreas da sua vida.

De Alexandra Costa, Ana Tavares, Grace Kelly, Inês Gaya,  

João Beles, Luísa M. Faria, Rui Estrela e Rute Caldeira 

IMPRESCINDÍVEL
Ana Ferreira Trindade

Um Professor, uma companhia e um amigo diariamente. Fantástico!!!

wook dizem os leitores
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Meik Wiking fundou o primeiro 

Happiness Research Institute do mundo 

em 2013, em Copenhaga, Dinamarca. 

É autor de três livros bestsellers 

internacionais que já venderam mais 

de 2 milhões de exemplares em  

todo o mundo: O Livro do Hygge, 

O Livro do Lykke e A Arte 

de Criar Memórias Felizes.

O Livro do Hygge e 
A Minha Casa Hygge 
de Meik Wiking

wook diz a WOOK
O segredo dinamarquês para ser feliz!

Dois livros onde vai encontrar não só a felicidade, mas também 

o bem‑estar e o aconchego necessários para uma vida plena 

e de prosperidade.

A felicidade na Dinamarca é uma coisa séria e não é por acaso 

que estão entre os povos mais felizes do mundo! Para descobrir 

o porquê, temos de desvendar o conceito “hygge”, que pode 

ser desde beber um chocolate quente com amigos no inverno 

até ler um livro numa rede num dia quente de verão. Ou seja, 

uma escolha pelo bem‑estar.

Para os dinamarqueses a casa é o lugar onde relaxamos 

e recarregamos baterias, e também o centro da vida social, 

ao contrário de outras culturas que fazem o convívio social 

em bares, restaurantes e cafés. No livro A Minha Casa Hygge vai 

aprender a fazer da sua casa o seu lugar feliz. Vai encontrar 

dicas para o design de felicidade: escolher a mobília, a iluminação 

adequada, tipos de portas e muitas outras coisas para fazer 

da sua casa um lar.

SER FELIZ, GUILTY FREE 
VrS

O livro dá‑nos pequenos truques 
e dicas sobre como podemos olhar 
para o nosso dia a dia de forma 
descomplicada, mostrando‑nos que 
é em nós e na relação com os outros 
que está a fórmula da felicidade.

EXCELENTE! 
Ana Lage

Sou adepta do Norte em geral, países 
nórdicos, estilos de vida dos nórdicos 
mas por vezes tinha dúvidas e queria 
saber mais. Com este livro foi muito 
fácil, adorei ler, adorei o autor e adoro 
o Hygge! O bem‑estar em primeiro 
lugar. Recomendo vivamente a leitura.

wook dizem os leitores
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Sofia Castro Fernandes é autora 

do “às 9 no meu blog”, um dos blogs 

mais lidos em Portugal. É presença 

assídua em programas de televisão, 

rádios e podcasts, para falar da sua 

escrita e dos temas de desenvolvimento 

pessoal e organizacional a que se dedica 

nas empresas onde é consultora.

Inspira‑te de Sofia 
Castro Fernandes

wook diz a WOOK
Um livro que é uma lufada de ar fresco e uma pausa 

como quem abraça, da autora do às 9 no meu blog. 

Escrito nos mesmos moldes que os livros anteriores, 

aplica‑se ao desenvolvimento individual e ao dia a dia 

de qualquer um de nós, porque, às vezes, é preciso 

ter a coragem de manter a doçura no meio do caos. 

Abraçar a vida e aceitar o que ela nos dá é uma escolha, 

nas palavras da autora.

Inspira‑te, mais do que um livro é um companheiro para dar 

um passo mais naqueles dias em que parece que existem 

coisas menos boas, para agradecer à vida, para nos inspirar 

a cada momento. Um companheiro para nos sustentar com luz, 

fé e amor, “porque ser imperfeito, ter contradições, falhar e errar 

faz de ti / a pessoa inteira que és, com a bagagem toda / 

que carregas: às vezes âncora, às vezes asas. Respira fundo, / 

abraça‑te por dentro e guarda este lembrete: / a vida também 

é muito sobre ter a coragem de viajar por dentro.”

LEMBRETES PARA UMA VIDA MAIS 
FELIZ 
LTC

Gosto sempre muito de regressar 
aos livros da Sofia Fernandes para 
me lembrar que a felicidade está 
muito mais ao nosso alcance 
do que geralmente pensamos e que 
ser feliz e fazer feliz quem nos rodeia 
é um processo de aprendizagem 
contínua que vale muito a pena 
percorrer.

FÉ
Luisa Gaspar

Um livro, que reforça a nossa fé 
em cada página, em cada reflexão 
da vida.

wook dizem os leitores
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Manuel Pinto Coelho nasceu em Lisboa 

a 26 de julho de 1948. É licenciado 

em Medicina e doutorado em Ciências 

da Educação. Tem uma pós‑graduação 

em Medicina Antienvelhecimento.

É autor de vários livros entre os quais 

os bestsellers Chegar Novo a Velho, 

+Vida +Saúde +Tempo e O Segredo 

do Sistema Imunitário.

Chegar Novo  
a Velho  
de Manuel Pinto 
Coelho

wook diz a WOOK
Foi o primeiro livro em Portugal a abordar não só o tema 

do antienvelhecimento, de forma prática e informada, 

como também trouxe nova luz sobre temas como o evitar 

das patologias mais comuns de foro inflamatório, de sistema 

imunitário comprometido ou de origem neurológica, sempre 

com uma linguagem simples e dicas que os leitores podem 

aplicar de forma quotidiana.

Girando sobre os eixos defendidos pelo seu autor como 

fundamentais para uma saúde equilibrada e plena: nutrição, 

suplementação, modulação hormonal, estilo de vida regrado, 

etc., esta nova edição aborda ainda mais a fundo questões como 

as doenças neurodegenerativas e autoimunes, a diabetes 

e as evoluções da medicina em vários sentidos que ocorreram 

após a publicação da primeira edição, legitimando o que Manuel 

Pinto Coelho preconiza na sua própria vida e na sua prática 

clinica de mais de 50 anos. O livro inclui ainda uma lista 

atualizada das doenças mais comuns dos tempos modernos, 

as suas causas e como evitá‑las, bem como, as terapias mais 

recentes para o seu tratamento.
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Alexandra Vasconcelos nasceu em Lisboa 

em 1965, licenciou‑se em Ciências 

Farmacêuticas na Universidade de Lisboa 

em 1989 e desde então tem feito 

diferentes especializações na área 

da saúde como nutrição e homeopatia. 

É autora dos livros As Receitas – O Poder 

do Jejum Intermitente e O Poder 

do Jejum Intermitente.

As Bactérias  
que nos Curam  
de Alexandra 
Vasconcelos

wook diz a WOOK
Este é um livro que nos convida a conhecer o mundo que habita 

dentro de nós. O microbioma é constituído por bactérias, vírus 

e fungos que vivem no nosso corpo e assumem um papel 

determinante na nossa saúde e num envelhecimento saudável, 

ou podem despoletar doenças. O inchaço abdominal, 

a obesidade e a dificuldade em perder peso, a depressão 

e a ansiedade, asmas, eczemas, alergias, entre outros distúrbios, 

podem ter origem no desequilíbrio da microbiota intestinal. 

Viver em stress, dormir mal, sedentarismo, uma alimentação 

desadequada são estilos de vida que não contribuem em nada 

para a saúde do microbioma.

Aqui encontra um plano de 14 dias com receitas simples, dicas 

de suplementos e estratégias práticas para o seu dia a dia, 

para limpar e regenerar o seu intestino. A saúde ambiental 

do seu corpo não passa só pela mudança de alimentação, 

mas o mindset também é fundamental, até para querer 

adquirir novos hábitos.

INTERESSANTE! 
Alzira Almeida

Livro muito interessante mas, para 
quem pretende adotar um estilo 
de vida saudável e com muita 
vontade de aplicar os conhecimentos! 
Aconselho a sua leitura.

MUITO INTERESSANTE! 
Anabela

Vi a Dra. Alexandra na televisão e como 
tenho obstipação comprei o livro e já 
comecei a fazer o plano de 145 dias. 
Senti logo melhorias ao fim de poucos 
dias. O livro é muito completo.

wook dizem os leitores
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Carmen Ferreira é enfermeira 

especialista em saúde materna 

e obstétrica, apaixonada por vida 

saudável e… bebés! Autora do blogue, 

o Bebé Saudável, sentiu necessidade 

de escrever Estamos Grávidos! E Agora? 

e Nascemos! E Agora?. Guias práticos 

para acompanhar os pais nesta viagem.

Vamos Ser Pais!  
E Agora?  
de Carmen Ferreira

wook diz a WOOK
Carmen Ferreira, enfermeira especialista em saúde materna 

e obstétrica, está de volta com uma nova agenda planner que 

todos os futuros pais e mães vão querer ter ao seu lado. São 

duas agendas numa só; uma primeira parte para acompanhar 

a gravidez e uma segunda para acompanhar o primeiro ano 

do bebé.  Semana após semana, mês após mês, esta agenda 

que também permite o journaling, será uma companhia com 

muitos lembretes e QR codes com vídeos explicativos sobre 

o que se fala. A agenda da gravidez é semanal e nela vai 

encontrar orientações do que não pode faltar no prato da 

grávida, a importância do sono e do repouso, as mudanças 

que ocorrem em si e no seu corpo, incluindo aquelas 

de que ninguém fala.

E como esta etapa da vida não é vivida só pela mãe, também 

encontramos uma palavrinha para o pai, porque o seu 

companheiro também passa por mudanças internas para 

se transformar em pai, não é da noite para o dia. Quando 

um companheiro não passa por essa fase de introspeção 

o choque é mais brusco, só no parto se dá conta de que 

uma nova realidade começa.  Assim, sugere‑se que haja 

espaço para o parceiro estar a par de todas as etapas, para 

tirar dúvidas e para se conectar a esta gravidez e ao seu bebé. 

E não descurar o pós‑parto, porque a parentalidade é um 

trabalho em equipa! 

Após o nascimento da criança, pode usar a agenda do bebé 

que está organizada de forma mensal. Aqui encontrará espaço 

para anotar as consultas e vacinas, mas também as conquistas 

e mudanças de crescimento como o reagir com o olhar 

aos sons, o sentar‑se sem apoio ou o começar a caminhar. 
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Julie Smith com mais de dez anos 

de experiência como psicóloga clínica, 

tem o seu consultório em Hampshire, 

Inglaterra, e tem dedicado a carreira 

ao estudo da saúde mental e dos 

labirintos da mente humana. 

Tem um canal TikTok para tornar 

a educação em saúde mental 

acessível a todos.

Porque é que 
Ninguém me  
Disse Isto Antes?  
de Dra. Julie Smith

wook diz a WOOK
Apresenta‑se como um livro para aprendermos a navegar pelos 

altos e baixos da vida e não garante que viveremos o resto 

dos nossos dias com um sorriso no rosto. Parece estranho? 

Não. O objetivo é assegurar que quando sorrir, será por sentir 

genuinamente algo. Parece‑nos um rumo saudável a tomar. 

Se a jornada de vida até agora não foi das melhores, a autora 

apresenta‑nos ferramentas para melhorar a sua existência 

humana, devolvendo‑o ao autoconhecimento e a hábitos 

mais salutares. Psicóloga clínica há mais de dez anos, criou 

um canal de TikTok onde diariamente partilha vídeos sobre 

a saúde mental, porque muitas vezes se deparava com 

a simples questão dos seus pacientes: Porque é que 

Ninguém me Disse Isto Antes? 

A nossa saúde mental – já o sabemos – tem uma extraordinária 

importância. Cuidar dela é meio caminho andado para mudarmos 

a nossa vida e conseguirmos atingir as metas que definimos para 

nós próprios, sejam elas pessoais, familiares e/ou profissionais. 

Há mudanças que podemos fazer e coisas que podemos aprender 

para evitarmos a sobrecarga emocional. Transforme dias maus 

em dias melhores, faça algo que não tenha vontade de fazer, lide 

com as críticas e a desaprovação, acalme a ansiedade no momento 

presente e faça o stresse funcionar a seu favor.  Estas competências 

nutrem a sua mente e devem ser repetidas como se de uma ida 

ao ginásio se tratasse, porque trabalhar a nossa saúde mental não 

é diferente de trabalhar na saúde física. Um guia para o bem‑estar 

que desliga o complicómetro, porque temos mais poder do que 

julgávamos sobre as nossas emoções.
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Mafalda Sena apaixonou‑se pela 

cozinha quando iniciou a sua jornada 

para emagrecer. Com peso a mais 

desde a infância, começou a investigar 

e a testar receitas de pratos saudáveis 

que a ajudassem a alcançar o seu 

objetivo, mas que fossem igualmente 

saborosos e rápidos de fazer.

Senas Saudáveis  
de Mafalda Sena

wook diz a WOOK
Depois de perder mais de vinte quilos a comer de forma 

saudável, sem nunca abdicar do sabor nem dos doces, 

Mafalda Sena, autora da página de Instagram @Senasaudaveis, 

partilha agora em livro as suas receitas que dizem ser tão 

deliciosas, que fazem questionar – quem prova – se são 

realmente saudáveis. O segredo? Trocar uns quantos 

ingredientes para a magia acontecer. 

O coração de uma casa é na cozinha e se é uma pessoa que 

acha que não sabe cozinhar, ou até sabe, mas não tem tempo 

e nem paciência, garantimos que estas receitas serão as suas 

melhores amigas, porque são simples e descomplicadas. 

Os produtos que usa para elaborar os pratos são sempre de fácil 

acesso e rápidos de confecionar, porque a simplicidade facilita 

que se alimente bem todos os dias. As opções apresentadas 

não são restritivas e pode continuar a comer tudo o que gosta. 

As receitas são bastante diversificadas e pensadas para 

fazerem parte do seu dia a dia sem necessidade de grandes 

planeamentos: pequenos‑almoços, brunches, marmitas 

e snacks, sopas, entradas, pratos 100% vegetarianos, doces, 

pães, receitas para épocas festivas e sem esquecer as receitas 

do Masterchef reinventadas.

Abriu‑lhe o apetite? E se lhe falarmos do Beef Wellington 

com massa low carb e molho de vinho tinto, ou dos cups 

de chocolate com manteiga de amendoim, e como resistir 

a um delicioso tomate‑cereja assado com mel para barrar 

no pão? Os pratos são muitos e inspiradores, porque sabe 

que está a fazer uma alimentação nutritiva, sem exageros. 

Nas palavras da autora: “Acredite: aos poucos, os benefícios 

vão ser evidentes, e não vai querer abdicar dessa sensação. 

O mais importante é ser feliz, e a felicidade traduz‑se 

no bem‑estar interior, com energia e saúde”.
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Rosa Cardoso nasceu em 1983, 

em Coimbra. Estudou e trabalhou 

em Arquitetura e Design de Decoração 

até descobrir o gosto pela cozinha 

quando criou o blog de culinária 

Be Nice, Make a Cake, em 2013. 

É autora do sucesso A Sair do Forno, 

Para Comer à Colher é o seu 

segundo livro.

Para Comer  
à Colher  
de Rosa Cardoso

wook diz a WOOK
Todos nós sabemos que a sobremesa é a melhor parte 

da refeição, é uma verdade universal. No livro Para comer 

à colher, encontra mais de 60 receitas dos melhores doces 

do mundo, mas para serem comidos à colherada, porque são 

doces delicados. Estas receitas estão divididas em 6 capítulos 

que o vão fazer viajar pelo mundo sem sair da cozinha. 

Vai encontrar as receitas portuguesas do antigamente que 

promovem o regresso dos clássicos às nossas mesas de festa: 

como o arroz‑doce à antiga, sericaia, a tigelada da Beira 

e as farófias. Já com água na boca?

Não pode perder também as receitas chiques a valer como 

a verrine de caffé mocha, o cheesecake Nova Iorque, o pudim 

de croissants e caramelo, o panna cota de maracujá e como não 

falar das minipavlovas de fruta? Existem algumas receitas que 

são mais complicadas, mas se não sair bem à primeira, faça‑a 

novamente até conseguir e partilhe com os amigos.

BELÍSSIMOS DOCES 
Susana F.

O primeiro livro já estava excelente, 
mas este segundo está particularmente 
lindo, apetecível. Acho‑o maravilhoso 
e a cumprir o objetivo: cada receita 
chama descaradamente por nós. 
Das tradicionais às mais originais 
e requintadas, é um livro cheio 
de sugestões e fotos maravilhosas.

JÁ ESTOU À ESPERA DO PRÓXIMO!!!
Rita Neves

Simplesmente divinal. Cada fotografia 
leva‑nos imediatamente à vontade 
de experimentar as receitas Fácil leitura, 
dicas muito úteis e receitas práticas. 
Imprescindível na cozinha dos mais 
gulosos.

wook dizem os leitores
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Mary Beard é uma das classicistas 

mais originais e reconhecidas 

da atualidade. Professora 

na Universidade de Cambridge desde 

1984, publicou artigos sobre História 

Antiga e Arqueologia e escreveu 

e apresentou documentários da BBC 

sobre o Império Romano e a arte. 

É autora, entre outros, dos livros 

Uma História da Roma Antiga 

e Doze Césares.

Civilizações  
de Mary Beard

wook diz a WOOK
Este é um livro que oferece uma perspetiva abrangente, 

e sob vários aspetos, inovadora, sobre as Civilizações. 

Mary Beard concebeu‑o como complemento aos episódios 

How do We Look e The Eye of Faith da série televisiva da BBC 

Civilisations, que produziu e apresentou em 2018. Num volume 

elegante, com belíssimas ilustrações, Beard analisa, ao longo 

das eras, a representação artística do corpo humano e a forma 

como a humanidade representa as divindades, analisando 

o lugar da arte na fé religiosa.

Na primeira parte, a autora examina como a figura humana 

foi retratada nalgumas das mais antigas expressões de arte 

do mundo – da estatuária e olaria greco‑romanas ao exército 

de terracota da China imperial. Beard demonstra como tal 

representação ainda influencia, e até distorce, a forma como 

vemos a nossa própria cultura e a dos outros. Dessa forma, 

explora o poder e a hierarquia na arte do mundo antigo, 

que vieram a definir o chamado mundo civilizado.

Na segunda parte, O Olho da Fé, são expostas as muitas formas 

de intersecção entre religião e arte. Enumerando algumas das 

mais impressionantes imagens religiosas da História – desde 

o templo de Angkor Wat, passando pelos monumentos cristãos 

primitivos de Ravenna, em Itália, e evocando ainda a arte dos 

calígrafos judeus e islâmicos – Beard demonstra como todas 

as religiões se debateram com a forma de retratar o divino, 

torná‑lo “visível”. Combatendo a idolatria e o iconoclasmo, 

destruíram velhas formas de expressão religiosa, e criaram 

novas representações artísticas da fé.

Neste livro ambicioso, Mary Beard guia o nosso olhar pela 

História para que nos conheçamos melhor enquanto humanos.
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Doutorado em História pela Universidade 

de Oxford, Yuval Noah Harari 

é historiador, investigador e professor 

de História do Mundo na Universidade 

Hebraica de Jerusalém.

Sapiens –  
História Breve  
da Humanidade 
de Yuval Noah Harari

wook diz a WOOK
Com mais de 40 milhões de livros vendidas no mundo, Yuval 

Noah Harari é um dos pensadores mais influentes da atualidade. 

As suas obras de divulgação científica – de que é exemplo 

maior o bestseller Sapiens – História Breve da Humanidade, 

deram‑lhe notoriedade à escala global e a solicitação para 

analisar e refletir sobre a transformação do mundo, inclusive 

junto de decisores políticos.

Em Sapiens, o autor traça o percurso da humanidade, desde 

os primeiros humanos que caminharam sobre a face da terra 

até às grandes revoluções que marcaram a história: a revolução 

cognitiva, a agrícola e a revolução científica.

Com uma perspetiva multidisciplinar, utiliza a biologia, 

a antropologia ou a sociologia na exploração das grandes 

correntes da História que moldaram a nossa sociedade.

De raciocínio audaz, desafiador e por vezes controverso, 

Harari questiona todas as certezas históricas sobre 

o ser humano desde as origens.

INCRÍVEL!!
António Félix

Este livro é maravilhoso e oferece uma nova visão sobre o mundo que nos rodeia. 
Com uma escrita acessível e excelentemente argumentado com exemplos simples, 
aconselho a todos que se interessam pela evolução do ser humano/humanidade, 
mas também pelas áreas de História e Sociologia.

wook dizem os leitores
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Catherine Belton é correspondente 

especial da Reuters e ex‑correspondente 

do Financial Times em Moscovo, função 

que desempenhou durante muito tempo. 

Anteriormente foi repórter do jornal 

The Moscow Times e da BusinessWeek 

na Rússia.

Os Homens  
de Putin 
de Catherine Belton

wook diz a WOOK
Fruto de um intenso trabalho de investigação, em Os Homens 

de Putin, Catherine Belton revela como Vladimir Putin e o seu 

círculo de confiança, formado principalmente por membros do 

antigo KGB, chegaram aos meandros do poder e estabeleceram 

uma nova camada de decisão formada por riquíssimos oligarcas 

que substituíram os magnatas da era soviética.

Fazendo recurso de entrevistas exclusivas a algumas das peças 

principais deste puzzle, Belton mostra‑nos como o regime de Putin 

tomou o controlo de empresas privadas para depois as entregar 

estrategicamente a aliados políticos, que desta forma assumiram 

uma posição de comando na economia russa. Segundo a autora, 

o regime teceu uma teia que entrelaçou atividade política e crime 

organizado, desviando milhões em dinheiro, ao mesmo tempo 

que perseguiu os opositores ao regime.

A riqueza acumulada e o poder dela resultante terão sido 

utilizados pelo Kremlin para aumentar a sua influência 

e preponderância no Ocidente.

Para sustentar a sua visão de que o KGB se apoderou da Rússia 

e depois atacou o Ocidente, a autora faz uma análise profunda 

das estruturas desta organização, partindo das tradições 

dos serviços secretos que remontam aos tempos dos czares, 

passando pelo período soviético até à atualidade.

Catherine Belton foi correspondente do Financial Times 

em Moscovo e ainda repórter do jornal The Moscow Times 

e da BusinessWeek na Rússia. Essa proximidade com 

a realidade política e económica da Rússia permite‑lhe 

apresentar um trabalho com elevado grau de credibilidade 

e cuidadosamente documentado.



 NÃO FICÇÃO    149148    NÃO FICÇÃO

Phillipe Sands é um dos advogados 

de Direitos Humanos mais respeitados 

do Reino Unido, tendo estado envolvido 

nos principais processos dos últimos 

anos: de Augusto Pinochet, passando 

pela Bósnia, o Iraque e outras 

contendas internacionais.

Estrada  
Leste‑Oeste  
de Philippe Sands

wook diz a WOOK
Hoje alvo de atenção pelas piores razões, a cidade de Lviv, 

já apelidada de “a pequena Paris da Ucrânia” é atravessada 

de leste a oeste por uma estrada.

Essa estrada real e imaginária é utilizada pelo autor como 

ponto de partida para uma viagem interior e pessoal em busca 

de vários familiares e conhecidos de Lviv, mas também de outras 

cidades como Viena, Paris ou Londres. As vidas cruzadas 

de várias pessoas que morreram ou que sobreviveram 

ao Holocausto nazi.

Ao longo dessa estrada, em momentos diferentes, moraram 

três homens: Leon Buchholz, avô do autor, Hersch Lauterpacht, 

que utilizou pela primeira vez a expressão “crimes contra 

a humanidade”, e Rafael Lemkin, autor do conceito de genocídio, 

apresentados pela primeira vez nos Julgamentos de Nuremberga.

Um livro que aborda profundamente a questão dos crimes 

contra a humanidade sob uma teia de histórias concretas 

que se cruzam e lhe dão um enredo apaixonante, com ritmo, 

personagens densas, suspense e muita emoção.

Uma reflexão sobre a barbárie, a culpa e a justiça.

A HISTÓRIA REAL QUE MUDOU O MUNDO 
Alice Melão

Um excelente livro para se aprender com mais pormenor o que se passou 
na Polónia e a todos aqueles, que por infortúnio, não “cumpriam” as regras alemãs 
do Reich. Contada de uma forma informal, simples e detalhada, Philippe Sands 
transporta‑nos para a realidade vivida não só por seus avós, bisavós e outros 
familiares, mas também por outras personagens e suas famílias que viriam 
a ter um papel crucial na História.

wook dizem os leitores
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Robert D. Kaplan nasceu em 1952, 

em Nova Iorque. Jornalista, analista 

político, viajante e escritor, é autor 

de mais de uma dezena de obras 

sobre questões geopolíticas 

e temas internacionais, 

traduzidas em várias línguas

A Vingança  
da Geografia  
de Robert Kaplan

wook diz a WOOK
Os impérios nascem e desmoronam‑se, os reinos florescem 

e terminam, as guerras começam e acabam sempre sob diversas 

condicionantes, sendo que a geografia é uma das principais.

Este é um livro que nos desafia a compreender as dinâmicas da 

política internacional ao longo da História, mostrando que tanto 

a geografia do planeta como o fluxo de religiões e ideologias 

estão na génese dos conflitos humanos, passados e presentes.

Num século em que damos por adquirido que as linhas 

de fronteira atuais são limites intransponíveis, Robert D. Kaplan, 

abre‑nos a perspetiva de que aquelas fronteiras claras e lineares 

que se veem nos mapas podem não ser permanentes hoje, 

como nunca foram no passado.

A geografia continua, para o bem e para o mal, a moldar 

a geopolítica internacional e só quem não conhece o ritmo 

da História pode pensar que chegámos ao seu fim. Os sistemas 

políticos, as ideologias e as teorias científicas continuarão a nascer 

e a morrer rumo ao destino: a geografia que é também a origem.

Esta é também uma obra de contraposição em relação 

a correntes de pensamento político que defendem que 

as barreiras físicas e político‑culturais foram eliminadas no novo 

mundo global. A Vingança da Geografia pretende mostrar que 

não será esse o caminho e que o mundo é e continuará a ser 

diverso graças, em muito, aos limites da geografia.

Muito bem documentado e de agradável leitura, este é um livro 

essencial para todos os que se interessam pela política global 

e geoestratégia.
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Apaixonado por Roma, Ferdinand Addis 

estudou em Oxford e trabalhou 

em cinema e jornalismo antes 

de se dedicar à escrita. Vive no leste 

de Londres com a sua mulher e filha.

Roma  
de Ferdinand  
Addis

wook diz a WOOK
Em Roma a Cidade Eterna, Ferdinand Addis transporta‑nos 

no tempo e no espaço para o centro da ação onde podemos 

vivenciar os marcos mais importantes da sua história: 

desde a mítica fundação de Roma em 753 a. C., passando 

pelo assassinato de César, a coroação de Carlos Magno, 

a pintura da Capela Sistina, o julgamento de Galileu, 

a Marcha de Mussolini sobre Roma em 1922, a libertação 

de La Dolce Vita de Fellini em 1960, até aos motins de 2011.

Uma excelente obra de não ficção histórica que se lê como 

um romance. A narrativa acompanha 22 momentos que 

moldaram a História da cidade através da vida de pessoas 

que estiveram no centro da ação, algumas delas pouco 

conhecidas. O autor foca‑se nos detalhes importantes 

sem se deixar enredar pelo excesso de informação. A visão 

personalizada dos acontecimentos tem o mérito de trazer 

realismos à narrativa além da informação histórica.

Cidade das Sete Colinas, casa espiritual do cristianismo católico, 

cidade da imaginação artística, símbolo duradouro do nosso 

património comum, Roma continuará a encantar visitantes 

e leitores…
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Roberta Stumpf é professora auxiliar e sub‑diretora para a investigação 

do Departamento de História, Artes e Humanidades da Universidade 

Autónoma de Lisboa.

Nuno Gonçalo Monteiro, licenciado, doutorado e agregado em História, 

é investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais e docente 

na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

1822 –  
Das Américas 
Portuguesas 
ao Brasil de Roberta 
Stumpf e Nuno 
Gonçalo Monteiro

wook diz a WOOK
Há mais de 500 anos, a frota liderada por Pedro Álvares Cabral 

acostava num mundo novo, um território ainda selvagem 

a que Pêro Vaz de Caminha chamou “Ilha de Vera Cruz”. 

Cerca de 300 anos depois, o Brasil tornava‑se independente. 

A 7 de setembro de 1822, no sítio de Ipiranga, província 

de São Paulo, o príncipe regente D. Pedro de Alcântara 

proclama a separação do Brasil do Reino de Portugal, 

ao grito de “Independência ou Morte!”.

Este livro tenta responder a um conjunto de questões relevantes 

que se levantam com o processo de independência do Brasil: 

a deslocação massiva da corte portuguesa para o Brasil nos 

anos de 1807‑1808, as interações com as recém‑proclamadas 

repúblicas hispano‑americanas, as questões políticas e sociais, 

a unidade geográfica do Brasil e as capitanias, e ainda 

a melindrosa questão da escravatura e da sua convivência 

com o liberalismo político.

Um livro fundamental para perceber o processo de independência 

do Brasil, mas também as consequências que a mesma teve 

para Portugal e para a sua História.
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Michael Bar‑Zohar – Professor de Ciência Política e História na Universidade 

de Haifa e na Universidade de Emory em Atlanta. Autor de mais de 30 obras, 

incluindo Ben Gurion, o retrato definitivo do fundador de Israel.

As Amazonas  
da Mossad de 
Michael Bar‑Zohar

wook diz a WOOK
Este livro dá‑nos a conhecer as agentes da Mossad, o Serviço 

Secreto israelita. A vida e as missões destas mulheres fortes, 

ousadas e prontas para defender a sua nação até às últimas 

consequências.

Para além dos inimigos de Israel, estas mulheres tiveram 

de lutar contra a dor da solidão e do preconceito de que 

algumas vezes foram alvo.

Durante muitos anos as atividades destas amazonas foram 

envoltas em elevado secretismo pelas autoridades de Israel, 

que mantinham uma densa sombra sobre o seu trabalho. 

Felizmente, muita dessa informação foi finalmente tornada 

pública, o que nos permite, através deste livro, conhecer 

as façanhas destas mulheres:

Yolande, na corte do Rei Farouk do Egito;  

Dina, no epicentro do Arquivo Nuclear do Irão;  

Shula, condenada à morte por enforcamento;  

Sigal, que recrutou os melhores agentes muçulmanos; 

Marcelle, a saltar da janela da câmara de tortura egípcia; 

Yael, Isabel e Danielle, que não hesitaram em aventurar‑se 

na boca do leão;  

Linda, corajosa sobrevivente do Holocausto.

E muitas outras amazonas destemidas que cumpriram 

missões espantosas.

Um livro apaixonante que nos transporta, num turbilhão 

de emoções, por diversos países como a Síria, Egito, Líbano, 

França, Itália… Numa sucessão de eventos críticos com prisões, 

torturas, suicídios, fugas e muita, muita coragem por parte 

destas mulheres guerreiras.
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Isabel Galriça Neto é médica desde 1985. Dedica‑se aos Cuidados 

Paliativos há mais de 25 anos. Foi presidente da Associação Portuguesa 

de Cuidados Paliativos. É docente da Faculdade de Medicina de Lisboa 

e da Universidade Católica.

Da Ciência, do  
Amor e do valor  
da Vida de Isabel 
Galriça Neto

wook diz a WOOK
Os cuidados paliativos têm o seu foco na qualidade e não 

na duração da vida. Oferecem assistência médica e humana 

aos pacientes que se encontram no último estágio 

de uma doença incurável para que possam viver o mais 

confortavelmente possível e com a máxima qualidade.

Durante muito tempo a cura foi incorretamente eleita como 

o fim único da medicina, esquecendo que a sua missão 

suprema é a de acompanhar o doente em todas 

as circunstâncias, minimizando o seu sofrimento.

Isabel Galriça Neto dedicou grande parte da sua vida à prática 

e ao estudo dos Cuidados Paliativos em Portugal, tendo sido 

pioneira na criação deste tipo de unidades de saúde no nosso 

país. Foi Presidente da Associação Portuguesa de Cuidados 

Paliativos e Diretora da Unidade de Cuidados Paliativos 

e Continuados do Hospital da Luz.

Este livro reúne as histórias e as lições de uma vida dedicada 

à luta por um direito básico ainda muito pouco reconhecido 

e cumprido. Traça um percurso histórico e mostra a realidade 

atual do sistema de cuidados paliativos em Portugal. É uma 

chamada de atenção para a necessidade de criação 

e valorização destas unidades bem como para a premência 

de encaminhar os doentes terminais para as mesmas, 

de forma a minimizar o seu sofrimento e o das suas famílias.

Numa altura crítica em termos de cuidados de saúde 

em Portugal, este livro vem lembrar que a saúde é um direito 

e um dever do primeiro ao último momento de vida.
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Nuno Maulide é professor premiado 

e diretor do Instituto de Química 

Orgânica da Universidade de Viena. 

Foi eleito Cientista do Ano em 2018. 

Estudou piano e Química em Lisboa, 

tendo realizado estadas de investigação 

nas Universidades de Lovaina, Paris 

e Stanford.

Como Transformar  
Ar em Pão e  
Como Desvendar  
o Quebra‑Cabeças 
da Origem da Vida 
de Nuno Maulide

wook diz a WOOK
Desde o momento em que acordamos até ao momento de 

irmos dormir estamos rodeados por fenômenos e substâncias 

químicas. A começar pelo ar que respiramos, passando pelo 

dentífrico que utilizamos, o ato de comer uma maçã, cozinhar, 

utilizar um detergente ou tomar um medicamento para 

determinada doença, envolvem a utilização de processos 

e compostos químicos. 

Em Como Transformar Ar em Pão e Como Desvendar 

o Quebra‑Cabeças da Origem da Vida?, Nuno Maulide, 

cientista e professor catedrático da Universidade de Viena, 

responde a um conjunto de questões que vão das mais práticas 

como: “porque é que as casas de banho cheiram menos mal 

no Quénia do que nos Estados Unidos da América?” ou “como 

se  transforma ar em pão?” – até questões existenciais como: 

o que faz de nós seres humanos? De que é feito o Universo? 

E qual é a origem da vida?. Em comum, estas interrogações 

têm a Química como elemento crucial para a resposta. 

Estes são livros de divulgação científica, divertidos e cativantes 

onde o autor explica fenómenos químicos que nos rodeiam, 

de forma simples e apaixonada, mostrando como a Química 

está presente nas nossas vidas mesmo quando não sabemos 

que a estamos a utilizar. 
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Vasco Catarino Soares é licenciado 

em Psicologia Clínica e completou duas 

pós‑graduações: Consulta Psicológica 

e Psicoterapia e Neuropsicologia Clínica. 

Em 2000, cofundou a Insight‑Psicologia, 

onde colabora como psicoterapeuta, 

neuropsicólogo e formador, ajudando 

a formar centenas de psicoterapeutas.

Exercícios Para  
Um Cérebro Mais 
Inteligente de Vasco 
Catarino Soares

wook diz a WOOK
Vivemos num mundo cada vez mais exigente em termos 

cognitivos. Estamos expostos todos os dias a inúmeros 

estímulos, seja devido ao trabalho, sejam notícias que 

chegam através canais de comunicação ou das redes sociais 

e que captam e prendem a nossa atenção, muitas vezes 

em simultâneo. A sobrecarga do cérebro devido ao excesso 

de informação provoca uma desregulação do sistema nervoso 

e consequente cansaço cerebral. 

Dificuldades de concentração e de memorização – como aquela 

palavra que fica na ponta da língua, mas longe do alcance – 

são sinais de alerta. Talvez o seu cérebro possa estar em baixo 

de forma, preso a um conjunto de estímulos rotineiros e que 

incidem nos mesmos circuitos cerebrais.

A boa notícia é que é possível reverter esse estado de exaustão. 

O neuropsicólogo Vasco Catarino Soares está de volta com 

Exercícios Para Um Cérebro Mais Inteligente, um conjunto 

de exercícios para treinar as suas funções cognitivas da 

atenção, memória, flexibilidade e rapidez mentais, e promover 

o rejuvenescimento cerebral.

São 140 desafios para fazer em família ou entre amigos 

num livro divertido e viciante. Um grande jogo do cérebro 

que promete melhorar as suas capacidades lógicas, 

de concentração e de persistência.
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Jorge Mario Bergoglio nasceu 

em Buenos Aires, em 1936, 

numa família de origem italiana, 

e licenciou‑se em Química. Com 

22 anos, iniciou o seu noviciado 

na Companhia de Jesus, primeiro 

no Chile e depois em Buenos Aires, 

onde, em 1963, terminou o curso 

de Filosofia. Em 2013 foi eleito Papa 

da Igreja Católica e chefe de estado 

do Vaticano com o nome 

de Francisco I.

Papa Francisco  
A alegria de um 
sorriso de Jorge 
Mario Bergoglio

wook diz a WOOK
Vivemos tempos sombrios. O sorriso é cada vez mais um bem 

escasso sem que haja grande preocupação mediática à volta 

disso. O Otimismo vai dando lugar ao desânimo e cresce 

o sentimento de impotência enquanto a tristeza vai preenchendo 

os rostos de uma forma viral. Mas ainda temos a esperança 

que, segundo o Papa Francisco, não desilude. “Eu espero, 

porque Deus está ao meu lado”.

Não perder a esperança é fundamental para não perder 

a alegria e o consequente sorriso. De acordo com o Papa 

Francisco a verdadeira alegria não é um efémero sentimento 

de euforia, nem um antídoto ilusório para aqueles que repudiam 

o sofrimento: nasce da nossa esperança, de uma fé concreta, 

que nada nem ninguém nos pode tirar.

O Santo Padre aponta para o arquétipo de Jesus Cristo, 

transbordante de alegria, a quem a morte não pode reter, 

e exemplo supremo de que o mal não tem a última palavra. 

Jesus vive e isso é garantia de que o bem pode abrir caminho 

na nossa vida.

O Papa convida‑nos a mudarmos de atitude, sermos arautos 

do bem e do belo e, porque Deus é alegre procurar nele 

o alívio para quando a tristeza nos assola sermos agentes 

de transformação da noite em dia, da tristeza em alegria 

sem nunca esquecer o sorriso

“O sorriso é uma carícia, uma dádiva de grande valor.”



 NÃO FICÇÃO    167166    NÃO FICÇÃO

Luísa Teixeira da Mota nasceu em Lisboa, em 1988. Licenciou‑se em Direito 

na UCP, onde fez também o mestrado. Exerce advocacia em equipa com 

o advogado Francisco Teixeira da Mota, dedicando‑se a diversas áreas do direito.

Inês Rogeiro nasceu em Lisboa, em 1989. É advogada, trabalhando 

com o advogado Ricardo Sá Fernandes. Licenciou‑se em Direito na UCP, 

onde fez o mestrado e uma pós‑graduação em Direito da Saúde.

Direito 
Descomplicado  
de Luísa Teixeira da 
Mota e Inês Rogeiro

wook diz a WOOK
Posso deserdar um filho?

O meu patrão pode despedir‑me porque está farto de mim?

Perdi a fé na humanidade. Posso deixar todos os meus bens 

ao meu cão?

O Direito está em todo o lado. Na verdade, muitas vezes, sem 

termos consciência, situações a que damos pouca importância 

transformam‑se em atos jurídicamente relevantes que, sem 

um mínimo de (in)formação jurídica, podem acabar por 

se transformar em verdadeiros quebra‑cabeças complicados 

de resolver.

Segundo as autoras, este livro não pretende ser um livro 

de Direito, não aspira a ser um livro de autoajuda e estas 

gostariam que não fosse o livro debaixo da perna da mesa 

de refeições, para a endireitar!

A leitura deste livro não dispensa, por isso, o aconselhamento 

junto de profissionais – advogados, solicitadores, notários, 

entre outros.

Direito Descomplicado nasce do projeto “Pão de Law”, 

um programa no Youtube e Instagram, com vídeos de cerca 

de 3 minutos, que procura descomplicar questões ou temas 

jurídicos que nos interessam a todos.
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Bárbara Barroso é fundadora 

do laboratório de literacia financeira 

MoneyLab, especialista em finanças 

pessoais, investidora e palestrante 

internacional há mais de 15 anos. 

Foi distinguida várias vezes a nível 

nacional e internacional, pelo trabalho 

desenvolvido na educação e literacia 

financeira, e é também consultora 

e mentora de vários negócios 

e personalidades.

Ponha o Seu  
Dinheiro a  
Trabalhar para Si  
de Bárbara Barroso

wook diz a WOOK
Ponha o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si é um livro que 

dá ferramentas claras e práticas para que o leitor consiga 

rentabilizar o seu dinheiro, desde que colabore. Como? 

Agindo! Tudo começa por mudar a forma como encara 

o dinheiro. Bárbara Barroso faz notar que, desde que nascemos, 

quer tenhamos ou não consciência disso, criamos uma relação 

com o dinheiro. O mindset resultante, quer porque tenhamos 

passado por más experiências ou simplesmente porque 

tal nos tenha sido incutido, pode ser‑nos muito prejudicial. 

É preciso aprender a olhar para o dinheiro de uma forma 

positiva e informada. 

A autora transpõe para este livro a sua experiência enquanto 

fundadora e autora do laboratório de literacia financeira 

MoneyLab. Além de apresentar práticas de poupança – 

ensinando, por exemplo, a construir um fundo de emergência 

– ensina a gastar bem, explicando o que são juros compostos, 

como investir em ações e em PPR. Tudo num plano 

com 7 passos simples, pelo bem da sua carteira.

FASCINANTE
Liliana Silva

Muito interessante, ajudou‑me 
a ver aspetos que desconhecia 
ou nos quais ainda não tinha pensado.

PRÁTICO E DE FÁCIL LEITURA
Carla Barros

Este livro ajuda a entender o dinheiro 
de maneira diferente, a criar uma 
mentalidade de prosperidade através de 
mudanças de comportamentos e atitudes.

wook dizem os leitores
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wook diz a WOOK
Neste livro não há regras rígidas de dieta. Há, sim, receitas 

para boas refeições vegetarianas. Quer prefira abdicar 

esporadicamente ou permanentemente da carne e do peixe, 

em Yämmi – Vegetariano Flexível, vai encontrar 70 receitas 

saborosas que lhe permitirão criar menus para todos 

os dias da semana.

Já ouviu falar em flexitarianos? São aquelas pessoas que 

geralmente consomem uma dieta vegetariana, mas que, 

ocasionalmente, comem carne ou peixe. Trata‑se de seguir 

uma dieta saudável e sustentável, sem alimentos estritamente 

proibidos nem contagem de calorias. O essencial é privilegiar 

uma alimentação à base de vegetais, sem abdicar de produtos 

de origem animal, mas consumindo‑os com moderação. Nesse 

sentido, este livro quer contribuir para o equilíbrio alimentar 

dos seus leitores, sem os fazer passar por privações.

Deliciosas, as receitas do livro são à base de plantas e amigas 

do ambiente: ensinam‑nos a aproveitar os vegetais da raiz 

até às pontas. Validadas por uma equipa de nutricionistas 

e pensadas para serem feitas no robot de cozinha Yämmi, 

estão divididas em 10 capítulos: Bowls de pequeno‑almoço, 

Bebidas saudáveis, Petiscos, Almoços para levar, Almoços 

de fim de semana, Lanches & snacks, Jantares rápidos, 

Jantares especiais, Bolos & sobremesas e, ainda, Gelados.

Em nome dos benefícios para a sua saúde, convivem neste 

livro as dietas flexitariana, mediterrânica e a dieta da saúde 

planetária, com o objetivo de motivar um consumo maior 

de vegetais e menor de carne e peixe. E não foi esquecida 

a facilidade e a rapidez na execução dos pratos, tão 

necessárias para conseguir encaixar uma boa alimentação 

nas rotinas cada vez mais preenchidas das famílias.
Yämmi – Vegetariano  

Flexível 
de Vários
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Rui Paula é um dos mais aclamados 

chefs portugueses. Criou e gere vários 

restaurantes no Douro e no Porto, a sua 

cidade natal, que são há muito uma 

referência para os gourmands. O chef 

é presença assídua em programas 

televisivos como MasterChef Portugal 

e em eventos gastronómicos 

prestigiantes, tendo assinado vários 

livros de gastronomia.

Sabores da Época  
de Rui Paula

wook diz a WOOK
Sabores da Época responde ao desejo de todos os que 

ansiavam por um livro de receitas de chef com raízes 

portuguesas. Por sentir que “estamos a perder o sabor real 

dos produtos da terra, das espécies animais e vegetais 

autóctones e dos sabores antigos”, o premiado chef portuense 

Rui Paula reuniu neste livro 50 receitas da sua autoria que 

dão primazia à dieta mediterrânica. Em linha com o seu estilo 

em que a sofisticação exulta a genuinidade das matérias‑primas, 

o chef “compõe e aplica devidamente os novos e raros sabores 

que pareciam destinados às mesas da realeza”, nas palavras 

com que Rui Reininho brindou o prefácio do livro.

As receitas estão divididas pelas estações do ano. No inverno, 

temos “pratos quentes e acolhedores”, como O porco 

e a abóbora e Taça de castanha. Na primavera, entre outras 

ideias, há Vitela maronesa com texturas de alcachofra e Tarte 

de nêspera. Entre os pratos de comida fresca e suculenta 

para o verão encontramos Cavala com iogurte, hortelã e pepino 

e Cheesecake de maracujá. E chegamos ao outono com sabores 

aconchegantes como Papelote de dourada e batata‑doce 

e composições fantasiosas como Romeu e Julieta.

Mesmo fazendo uso dos nossos produtos locais, Rui Paula, como 

chef de restaurante condecorado com 2 estrelas Michelin que é, 

dá‑lhes uma reviravolta. Isto não quer dizer que as receitas deste 

livro requeiram técnicas avançadas de culinária, pois são todas 

perfeitamente exequíveis por quem está habituado a cozinhar. 

Para ajudar, o chef acrescenta receitas básicas, como Coulis 

de caramelo ou Caldo de vegetais. E, de acordo com o seu 

objetivo de ajudar os pequenos produtores e pescadores, inclui 

os calendários da sazonalidade do peixe, marisco, fruta, vegetais 

e caça. Tudo para que “coma com mais sabor”.
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Gordon Ramsay é um dos mais famosos 

chefs da atualidade. Além do prestigiado 

Restaurant Gordon Ramsay, tem vários 

restaurantes em todo o mundo e foi 

condecorado com a Order of the British 

Empire pelo serviço prestado à indústria 

culinária. Protagonista de vários 

programas de TV, é um prolífico 

autor de livros de culinária, muitos 

deles bestsellers.

Ramsay  
em 10 minutos  
de Gordon Ramsay

wook diz a WOOK
Ramsay em 10 minutos começou como uma ideia divertida 

de Gordon Ramsay para o seu canal de Youtube. Mas, apanhado 

pela pandemia de Covid 19 e em reclusão na sua casa, o famoso 

chef britânico acabaria por desenvolver o livro com a ajuda 

da família – colaboração aliás já usual nos seus muitos 

e mediáticos projetos de gastronomia.

Ramsay prova que é possível confecionar pratos surpreendentes 

a partir do zero em apenas 10 minutos e demonstra‑o com 

100 receitas originais e de fácil execução. O livro apresenta, 

de entrada, “o que espera de si”, com regras básicas para 

cozinhar, temperos rápidos e ingredientes para poupar tempo. 

Depois, desdobra‑se em receitas organizadas por ingredientes 

base: ovos e queijo; massas, arroz e noodles; frango e pato; 

vaca, borrego e porco; peixe e marisco. As refeições vegetarianas 

e veganas contam com uma secção de pratos cheios de cor 

e sabor. E para sobremesa? Da Mousse de chocolate e favo 

de mel ao Sundae de straciatella de coco, as opções são 

muito tentadoras. 

Além do seu gosto pela cozinha, Gordon Ramsay é também 

um apaixonado viajante, que conhece as tradições gastronómicas 

de todo o mundo. Neste livro vai encontrar pratos familiares 

ao nosso palato como Robalo frito com legumes mediterrânicos 

e outros mais exóticos como Caril de peixe à goesa ou Bife 

braseado com kimchi. Seguindo as instruções deste carismático 

chef, garantimos‑lhe que vai mesmo poder deleitar‑se 

com pratos extasiantes que se preparam em 10 minutos!
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J. K. Rowling é autora da série bestseller 

Harry Potter, constituída por sete volumes 

publicados entre 1997 e 2007, a qual 

já vendeu mais de 500 milhões 

de exemplares em todo o mundo 

e deu origem a oito grandes produções 

cinematográficas como Monstros 

Fantásticos e Onde Encontrá‑los.

Harry Potter 
e a Ordem da Fénix 
– edição ilustrada  
de J. K. Rowling

wook diz a WOOK
Jim Kay, vencedor do Kate Greenaway Award, juntamente 

com Neil Packer, detentor do Bologna Ragazzi Award 2021, 

evoca de forma extraordinária o mundo da feitiçaria, nesta 

edição magistralmente ilustrada do quinto livro da série 

clássica escrita por J.K. Rowling. Este é um livro perfeito 

para os inúmeros fãs da série e também para os novos leitores 

de Harry Potter. Prepare‑se para se perder ao folhear as páginas 

e ver cada um dos pormenores tão fiéis à narrativa onde 

até as cores vão mudando à medida que a trama adensa.

Nós diríamos que esta edição cheia de momentos mágicos 

recriados visualmente, melhoram a experiência de leitura 

da história e dão toda uma nova dimensão a uma obra já 

por si fantástica. O tamanho do livro nesta edição faz‑nos 

sentir que temos sobre a mesa um verdadeiro livro de feitiços 

daqueles que só vemos em filmes de fantasia. Definitivamente, 

é um must have na coleção de qualquer Potterhead.

UM VERDADEIRO FESTIM VISUAL 
Joana Dionísio

Para quem começou a ler a saga “Harry Potter” antes da estreia dos filmes, 
provavelmente imaginou as personagens e os edifícios de forma um pouco diferente 
da que chegar ao grande ecrã. As ilustrações de Jim Kay são riquíssimas em detalhe: 
o leitor pode perder horas nas páginas à procura do simbolismo de cada um dos 
pormenores, além de serem extraordinariamente fiéis à narrativa de J. K. Rowling. 
Desde a caracterização das personagens aos variados cenários, a magia das palavras 
transparece nas imagens.

wook dizem os leitores
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David Walliams nasceu em Inglaterra 

em 1971, e é um ator britânico 

de comédia. Em 2008 tomou 

o mundo da literatura infantil 

de assalto sendo comparado a um 

dos mais emblemáticos autores 

de sempre no género, Roald Dahl. 

Os seus livros estão traduzidos 

em 55 línguas.

Avozinha Gângster 
ataca de novo 
de David Walliams

wook diz a WOOK
Ben começa a habituar‑se a uma nova vida sem a sua avozinha, 

até que os mais extraordinários tesouros do mundo começam 

a ser roubados, sempre de forma espetacular. Tudo aponta 

para a famosa ladra Gata Preta mas, se a avó de Ben já partiu, 

quem está por detrás destes assaltos?

Nesta nova aventura acompanhamos Sr. Parker, o vizinho 

bisbilhoteiro que procura vingança pela vergonha passada 

na história anterior, e Ben a tentarem desenlaçar este mistério, 

sendo que o Ben é o principal suspeito aos olhos do vizinho 

que acaba por seguir todos os seus passos, juntamente 

com os velhinhos do grupo de vigilantes do bairro. A reter: 

há perseguições a baixa velocidade, danças de salão, a rainha 

vestida de lagosta, um pau de dinamite lançado pela retrete, 

pedaços de kebab pelo chão e uma gata preta que é adotada. 

Um novo livro de David Walliams ao qual não falta mistério, 

magia e o irresistível humor britânico.

MAIS UMAS BOAS GARGALHADAS
Elsa T. S. Vieira

Tal como os outros livros deste autor 
que já lemos, também este nos fez 
rir muito com o seu sentido de humor 
tão peculiar que, francamente, apela 
a crianças e crescidos. Ao mesmo 
tempo, transmite sempre os bons 
valores com que queremos educar 
os nossos filhos.

MAGNIFICO 
Nicole

Primeiro livro que lemos deste autor, 
e o meu filho de 7 anos adorou, riu 
muito com as historias das piores 
crianças. E já me pediu para comprar 
os outros livros do autor. Excelente 
leitura que proporciona momentos 
de muita risota.

wook dizem os leitores



180    INFANTIL  INFANTIL    181

Jeff Kinney é um autor bestseller, n.º 1 

do New York Times e seis vezes vencedor 

do Nickelodeon Kids’ Choice Award, 

na categoria Livro Favorito. Jeff passou 

a infância na zona de Washington, D. C., 

e mudou– se para a Nova Inglaterra 

em 1995. Vive com a mulher e os dois 

filhos no sul do Massachusetts.

O Diário de  
um Banana – 17  
de Jeff Kinney

wook diz a WOOK
Jeff Kinney, acalentava o sonho de ser cartoonista num jornal 

até que fez o desenho que lhe mudou a vida, Greg Heffley. 

Depois, deu‑lhe voz: começou uma coleção que se tornou 

um fenómeno de vendas em todo o mundo infantojuvenil. 

Contando as peripécias de Greg, um herói improvável, 

e admitindo desde logo que “ser criança não é nada fácil”, 

O Diário de um Banana demorou muitos anos a ver a luz do dia. 

Agora, vai no 17.º volume e está traduzido em 65 países. Numa 

entrevista foi perguntado ao autor se depois de tantas histórias 

e aventuras se havia ainda algo de novo a dizer, ao que Jeff 

Kinney admitiu estar sempre à procura de algum novo aspeto 

da infância para explorar, porque é um universo enorme.

No mais recente volume O Diário de um Banana 17, o Greg 

quer ser famoso e, por isso, junta‑se à banda de rock do seu 

irmão Rodrick os Frauda Xeia. Uma aventura cheia de ritmo, 

discussões e concertos desastrosos. Será isto uma receita 

para um belo sarilho?

GRANDE DIVERTIMENTO 
Paula Lopes

Comprei para o meu filho de 10 anos 
o primeiro… Tem toda a colecção 
e adora a leitura. Fica sempre 
ansioso pelo próximo, e pelas 
novas gargalhadas que dará!!

MAIS UM BANANA 
MS

Este livro foi‑me pedido por uma 
criança que ainda não conhecia 
a coleção, mas uma amiga falou‑lhe 
em especial deste, e achou o livro 
tão divertido que já me pediu para 
comprar os outros da coleção.

wook dizem os leitores
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Enid Blyton é uma das autoras 

de literatura infantil e juvenis mais 

célebres mundialmente. Estudou para 

ser professora primária, mas mais tarde 

apercebeu‑se que ser professora não 

era a sua vocação, por isso começou 

a escrever e as suas obras foram 

traduzidas em cerca de 70 línguas.

Histórias  
Encantadas  
para Adormecer  
de Enid Blyton

wook diz a WOOK
As histórias aqui reunidas apareceram em revistas e antologias 

publicadas entre 1920‑1960 da autoria da melhor contadora 

de histórias de todos os tempos: Enid Blyton. Algumas destas 

narrativas são publicadas pela primeira vez em livro e com 

as fabulosas ilustrações de Becky Cameron. Uma maravilhosa 

e mágica compilação de histórias para crianças a partir 

de 5 anos e ideais para serem lidas antes de dormir.

Cada conto é independente e leva o leitor a uma nova aventura: 

do menino que se transformou em locomotiva, à história 

do cão que espirrava, da cama que fugiu, passando pela terra 

das montanhas azuis até às profundezas dos mares, todas 

as personagens prometem ser mágicas e memoráveis e vão 

ser adoradas pelos leitores. Um pequeno grande tesouro 

com mais de 300 páginas que enriquecerá qualquer biblioteca.

ENID BLYTON NÃO DESILUDE 
Patrícia

Mais uma vez a escrita de Enid Blyton volta a revelar‑se incrível neste livro 
que tanto dá para as crianças como também se trata de uma boa leitura 
para adultos. Junta várias histórias cativantes com personagens que vão 
ser adorados pelos leitores[…].

wook dizem os leitores
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Lucy Letherland é uma ilustradora de Londres e estudou na Manchester School 

of Art. O seu trabalho é fortemente marcado pelo humor e cria trabalhos 

com uma qualidade gráfica lúdica onde usa uma mistura de técnicas 

desenhadas à mão e digitais para produzir ilustrações cheias de detalhes.

Atlas das Aventuras 
de Lucy Letherland

wook diz a WOOK
Liberte o seu espírito de aventura com esta viagem em redor 

do mundo, porque este é um livro parte atlas, parte lista 

de desejos e ainda um livro de investigação em cada página. 

Este é um atlas ilustrado e visualmente impressionante, repleto 

de fatos de todo o mundo onde se celebra a diversidade 

do planeta Terra, destacando pessoas, animais, tradições 

culturais e maravilhas naturais. Aqui encontra milhões 

de borboletas Monarcas do México, descobre o mundo 

incandescente no Festival das Lanternas de Hong Kong, 

dorme sob as luzes do norte da Finlândia, visita os pinguins 

da Antártida, dança o samba no Carnaval do Rio de Janeiro, 

aprende a conduzir uma gôndola em Veneza, celebra o colorido 

festival Holi na India e faz um safári de canoa pelo rio Zambeze. 

Curioso? As aventuras estão organizadas por continente, 

cada uma contém um mapa de duas páginas com aventuras 

marcadas nos seus respetivos pontos. Este livro reúne mais 

de 100 atividades e desafios para inspirar aventureiros 

de poltrona de qualquer idade, porque além de curiosidades 

espalhadas pelo livro, a autora desafia o leitor a encontrar figuras 

e marcos culturais em cada uma das aventuras espalhadas, 

ou seja, está incluído um desafio no final de cada secção que 

incentiva os leitores a encontrar imagens específicas em todo 

o livro. Cada atividade tem também uma ilustração colorida 

de duas páginas com um pequeno mapa inserido do lugar 

do país no mundo.

Em resumo, um conjunto de maravilhas naturais, de experiências 

empolgantes e de festividades divertidas dos quatro cantos 

do mundo. Uma leitura recomendada para incentivar o gostar 

de saber mais e de grandes desafios.
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Anna Llenas além de ser formada 

em Publicidade e em design gráfico pela 

Llotja School, tem também formação 

em Psicologia Analítica e uma 

pós‑graduação em Terapia da Arte. 

Desenha produtos originais, escreve 

e ilustra livros e dá formação 

em criatividade e emoções.

O Monstro  
das Cores  
de Anna Llenas

wook diz a WOOK
O livro escrito e ilustrado pela arte‑terapeuta Anna Llenas, 

O monstro das cores, é perfeito para elucidar as crianças 

em idade pré‑escolar sobre o que sentem, como sentem 

e como são válidas essas diferenças emocionais. 

A expressividade do desenho, a simbologia das cores 

e o efeito das colagens alinham‑se com os sentimentos 

desarrumados e posteriormente com os sentimentos alinhados. 

Há uma continuidade no texto, na imagem e nos diferentes 

ritmos das vivências das crianças.

Ao abrir de cada página as emoções ganham brilho, vida 

e uma cor. Esta é a história de um monstro que muda de cor 

consoante o que está a sentir e não percebe porquê, mas 

a sua amiga vai explicar‑lhe. A história estimula as crianças 

a identificar as diferentes emoções que sentem, como a alegria, 

a tristeza, a raiva, o medo e a calma, através de cores. Um livro 

para dar cor à educação emocional.

EXCELENTE PARA A IDADE 
PRÉ‑ESCOLAR 
Maria Almeida

Os sentimentos e as emoções 
sentem‑se e com este livro 
as crianças poderão “vê‑los” 
e compreendê‑los melhor.

A MAGIA DAS EMOÇÕES 
Ana Rita Ramos

Um livro maravilhoso para explorar 
as emoções com as crianças. O meu 
filho, com 2 anos e meio, adorou 
e já vê nas cores as emoções e tenta 
identificar com ele próprio. Recomendo!

wook dizem os leitores
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A obra de Emily Hawkins está traduzida em doze idiomas, vendendo mais 

de 100.000 cópias em todo o mundo. Emily é formada em inglês do ensino 

básico pela Nottingham University e mora em Winchester, Reino Unido.

Atlas 
dos Dinossauros  
de Emily Hawkins

wook diz a WOOK
Esta leitura tem tudo o que um pequeno amante de dinossauros 

ou um sério paleontólogo iniciante poderia desejar: ilustrações 

incríveis, fatos fantásticos e abundância de informações. 

Os miúdos vão ser levados para duzentos e cinquenta milhões 

de anos atrás e de lá embarcarão em aventuras pré‑históricas 

para explorar o Mundo Triássico, o Mundo Jurássico e o Mundo 

Cretáceo. Os dinossauros são agrupados pelos continentes 

em que viveram. Há um grande mapa no início de cada 

continente que mostra os dinossauros que costumavam viver lá. 

Sobre cada dinossauro apresentado ficamos a saber: o significado 

do nome, onde foi encontrado o primeiro fóssil desse dinossauro, 

a época em que existiu, o grupo de dinossauros a que pertencia, 

em que consistia a sua dieta e o seu tamanho. Para os mais 

curiosos, adiantamos que na América do Norte encontramos 

o popular T. Rex e o Stegosaurus, na Europa encontramos 

o Plesiossauro que vivia no mar e o Hatzegopteryx, que era 

voador. Em África, um continente que revelou alguns achados 

incríveis de dinossauros, os miúdos podem viajar pelas copas 

das árvores com o Giraffatitan e conhecer o Spinosaurus.

Na Ásia e o Oriente Médio, onde nos últimos 20 anos foram 

feitas descobertas espetaculares de fósseis que mudaram 

a maneira como pensamos sobre os dinossauros, encontramos 

o Microraptor, um dinossauro que era do tamanho de um 

porquinho‑da‑índia e ainda o Gigantoraptor, que parecia 

uma avestruz gigante. Finalmente, na Austrália e na Antártida, 

as criaturas que ali viviam tinham de ser versáteis e resistentes 

o suficiente para sobreviver aos longos, escuros e frios invernos 

do Pólo Sul, por exemplo, o Muttaburrasaurus tinha uma 

protuberância colorida no focinho e o Antarctopelta estava 

sempre pronto para a batalha com as suas pálpebras blindadas.
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Andy Lee nasceu na Austrália a 24 

de maio de 1981. É comediante, ator, 

músico e colaborador regular de rádio. 

Estudou Gestão na Universidade 

de Melbourne, onde conheceu o seu 

parceiro na comédia, Hamish Blake. 

Foi nomeado para o Prémio Logie 

na categoria de celebridade mais 

popular de televisão.

Não Abras Este  
Livro Nem no Natal 
de Andy Lee

wook diz a WOOK
As ilustrações coloridas captam a atenção dos mais pequenos 

desde a primeira página. A coleção Não Abras Este Livro 

é interpretada por um personagem cheio de humor que 

implora aos leitores que não virem a página, nunca, 

definitivamente e nem no Natal! Esta é a premissa também 

do último volume: Não Abras Este Livro Nem no Natal. 

A sequência de leitura cria sempre a expetativa da página 

seguinte… do que virá e porque é que não se deve virar 

a página.

Resultado? Os miúdos são exímios contrariadores e resulta 

sempre em gargalhada. Não os podemos censurar e nem 

castigar, porque o virar da página torna‑se uma aventura. 

Um livro de leitura simples, cativante e com páginas 

hilariantes que vão fazer as delícias de miúdos e graúdos. 

Para ler em família, porque a diversão é garantida e não 

desilude. Não recomendamos como leitura de embalo 

de um bom soninho.

MUITO DIVERTIDO 
Sandra Ramos

Um livro que consegue arrancar mtas 
gargalhadas a miúdos e graúdos. 
A minha filha gostou mto pela 
parte do desafio de virar a página 
precisamente quando estamos 
a ler precisamente o contrário.

NUNCA DESILUDE! 
Cláudia Santos

Cá em casa somos fãs e este mais 
uma vez veio trazer momentos 
de gargalhadas e de divertimento 
a cada página virada. As ilustrações 
são incríveis e apelativas e só apetece 
mesmo contrariar e abrir este (e todos 
os outros livros desta colecção) vezes 
sem conta! Um dos preferidos na hora 
de contar histórias ao deitar!

wook dizem os leitores
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Aaron Blabey é um autor bestseller com 

cerca de 30 milhões de livros impressos. 

Ele é o criador de três coleções populares 

globalmente – Os Mauzões, Telma, 

o Unicórnio e Pig the Pug. A coleção 

Os Mauzões esteve mais de 100 

semanas na lista dos mais vendidos 

do New York Times.

Os Mauzões – 
Episódio 7  
de Aaron Blabey

wook diz a WOOK
Prepare‑se para conhecer os Mauzões: um Lobo, um Tubarão, 

uma Piranha e uma Víbora. São perigosos, assustadores 

e os mais improváveis heróis de sempre, porque é tudo o que 

desejam. Vão fazer boas ações quer queiramos, quer não. 

O que PODERÁ correr mal?! Uma coleção que já conta com 

o sétimo volume. Às vezes tentam comer‑se uns aos outros, 

outras vezes levam um foguetão “emprestado”, ou metem‑se 

com o porquinho‑da‑Índia errado, sobrevivem a um apocalipse 

de gatinhos zombies e pelo caminho ainda tentam salvar 

10 000 galinhas aprisionadas num aviário de segurança máxima. 

Aventuras completamente aleatórias, sem fio condutor entre 

os volumes. Devemos chorar? Ter medo? Ou rir às gargalhadas? 

Heróis improváveis, aventuras hilariantes. Podia ser pior!

Neste novo volume, Os Mauzões – Episódio 7, tentam salvar 

o mundo de um ataque alienígena, mas a cápsula de fuga 

transformou‑se numa máquina do tempo e foram parar 

ao mundo jurássico, agora têm de evitar ser comidos pelos 

dinossauros, reparar a máquina e ainda salvar o mundo quando 

regressarem ao tempo deles. Para rir até não poder mais.

UM GANGUE MUITO PECULIAR
DMac

De maus a bonzinhos, cada um com 
as suas peculiaridades, participam 
numa história muito bem‑humorada 
e com uma apresentação entre banda 
desenhada e livro de contos, bem 
conseguida.

Pedro S.

Tenho duas filhas que são fãs destas 
aventuras. Continuação da saga que 
continua a divertir os mais jovens, 
recomendo.

wook dizem os leitores
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Clara Cunha nasceu em 1971, 

na cidade de Almada e licenciou‑se 

em Educação de Infância pela Escola 

Superior de Educação Jean Piaget. 

Autora de Feliz Natal Lobo Mau, que 

alcançou um enorme sucesso 

e conta já com 4 edições, e do livro 

O Cuquedo que conta mais 

de 30 000 exemplares vendidos.

O Cuquedo – Guia 
Prático do Susto  
de Clara Cunha

wook diz a WOOK
O Cuquedo, um susto inventado por Clara Cunha 

e belissimamente ilustrado por Paulo Galindro, 

é de arrepiar os cabelos e está de volta com o Guia 

Prático do Susto. A personagem, uma criatura peluda 

com mau feitio, faz as delícias das crianças não só 

graficamente como também pela sua linguagem 

fantasmagórica como “buuu”. Bastante assustador! 

Mas de que tamanho é o susto que conseguimos pregar? 

Esta é a oportunidade de aprender a assustar com o grande 

mestre, mas sustos daqueles bem medonhos.

Nós já achamos aterrador que chegue pegar no livro, mas 

sugerimos que seja lido em voz alta e com aquelas vozes 

sinistras para que o susto seja maior. Uma leitura destinada 

aos mais pequenos e com a certeza que vai ser pedido para 

ser lido várias vezes. Afinal não é todos os dias que se aprende 

com esse grande mestre Obi‑Wan Kenobi dos sustos, como 

referiu o ilustrador.

Diana Félix

Mais um livro da coleção do Cuquedo 
que fez as delícias cá por casa. Desta 
vez a o Cuquedo vai‑nos ensinar 
como conseguir pregar sustos bem 
assustadores. Esta coleção nunca 
desilude, super divertido.

Inês Martins

É tão bom quando encontramos 
na literatura infantil portuguesa, 
um livro tão extraordinário como este! 
Desde a forma como está escrito, 
às fantásticas ilustrações, tudo 
neste livro é delicioso.

wook dizem os leitores
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Eduardo Sá é Psicólogo Clínico 

e Psicanalista, Professor da Universidade 

de Coimbra e do ISPA. É autor 

de artigos e de livros científicos na área 

da psicanálise e da psicossomática, 

e de livros de divulgação no âmbito 

da saúde familiar e da educação parental. 

Este é o seu primeiro livro infantil.

O meu PAI é meu! 
de Eduardo Sá

wook diz a WOOK
Eduardo Sá escreveu esta história após uma brincadeira 

com o filho mais novo e em entrevista admitiu que sentiu 

necessidade de pôr as crianças a falar daquilo que sentem, 

desejam e imaginam do papel de pai, porque não se quer 

meninos da mamã e nem pais com papéis secundários. Aqui 

encontramos a admiração e o amor entre pai e filho e vice‑versa. 

Um livro maravilhosamente ilustrado por Paulo Galindro que 

reforça com cor e ousadia a relação mágica que existe entre 

os dois personagens desta narrativa.

Aos olhos deste menino o pai é tão forte que quando ele 

tem medo de dormir, o pai abre a janela e apanha os ”maus” 

e atira‑os pela janela. O pai é alto, tão alto que parece um 

arranha‑céus e em brincadeira atira o menino para a cama 

e faz‑lhe muitas cócegas antes de dormir. Mas este é um pai muito 

especial, porque deixa‑o comer bolachas às escondidas, senta‑se 

no chão com o filho a ver desenhos e conserta os seus brinquedos.

Não é perfeito, porque também faz migalhas e deixa cair nódoas 

na camisa, mas o menino não o trocava, porque o pai é dele 

e só dele. A história de um pai que mostra ao seu filho que 

também sabe ser criança, estar presente e dar mimos e tudo 

isto é vitamínico, precioso e faz tão bem. Ficamos encantados 

com a doçura desta história.

MÁGICO
Fábio Lavos Martins

Da ilustração ao texto, um livro incontornável, para partilhar, pelo menos, a dois. 
Inteligente na construção notificada do pai, é um deleite perceber como os miúdos 
se regozijam ao ver em desenho e palavras, uma parte fundamental da sua vida 
interior.

wook dizem os leitores
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Kobi Yamada é autor de livros que 

entraram na lista de mais vendidos 

do New York Times e criador de várias 

obras inspiradores. Deve o seu êxito 

aos professores incríveis e generosos 

que encontrou ao longo da vida.

Sente a Tua  
Gratidão e Descobre  
a Tua Magia  
de Kobi Yamada

wook diz a WOOK
São livros para crianças, mas diríamos que são obras às quais 

podemos voltar vezes sem conta e para leitores dos zero 

aos cem. Livros que nos encantam não só pela graciosidade 

das ilustrações, como também pela beleza das palavras e das 

suas mensagens intemporais. Em Descobre a Tua Magia, somos 

convidados a não desistir nunca de nós, porque cada um tem 

a sua magia que nos permite amar, criar, sonhar e viver 

a nossa vida da melhor forma possível. Um livro que encoraja 

a ultrapassar os medos, sabendo que somos capazes. 

Um hino à autoestima.

No mais recente livro, Sente a Tua Gratidão deixamo‑nos 

maravilhar pela simplicidade de apreciar o momento presente 

num convite reconfortante a abrandar e a desfrutar de cada 

instante e ser grato por isso. “Este dia não se vai repetir. Tudo 

o que acontece é uma experiência única.” Quando nos sentimos 

gratos, somos capazes dos gestos mais bonitos, como ajudar 

e reconhecer os outros.

AUTOESTIMA A 100% 
Tânia Dias

Tal como os restantes livros deste 
autor, este livro é uma explosão 
de sabedoria que ajuda as crianças, 
e não só, a reforçar a autoestima. 
Recomendo todos!

BONITO 
Nicole

Um livro muito doce e com umas 
ilustrações lindíssimas,os livros 
de Kobi Yamada são espetaculares 
pelas mensagens que transmitem.

wook dizem os leitores
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wook diz a WOOK
Uma leitura interativa e tridimensional, que é como quem 

diz, um livro com pop‑ups, para estimular a autoconfiança 

nos leitores mais pequenos. As personagens desta história 

não são super‑heróis que atravessam paredes ou têm uma 

inteligência espetacular, nem correm a uma velocidade 

supersónica, nem têm uma força colossal ao ponto 

de conseguirem levantar um autocarro. Estes são super‑heróis 

e super‑heroínas que podemos encontrar perto de nós, na rua, 

na escola… e talvez até na nossa casa, sem nenhum poder 

“sobrenatural”. Como assim? Sem poderes como os heróis 

da banda desenhada?! Estes são heróis anónimos sem espaço 

a gabarolices, são sempre generosos, bondosos e sabem 

trabalhar em equipa. Quem serão? Onde se escondem? Sim, 

também ficamos curiosos, mas a verdade é que essas pessoas 

notáveis nos ensinam tudo o que sabem com muita paciência, 

outros oferecem um sorriso e tornam a vida mais simpática.

E quando temos fome? Há sempre aqueles que são arrojados 

e cheios de ideias na cabeça para preparar uma bela refeição 

para toda a família! Não é nada fácil! Outros estudam as ciências 

e os mistérios do planeta para podermos ter uma vida melhor, 

outros têm a bondade para cuidar de alguém doente. E como 

não falar daqueles que tentam fazer algo e erram? Esses tentam 

e voltam a tentar! E conseguem! Somos todos capazes! Por aqui 

gostamos muito destes valentes que nos dão esperança e que 

nos ajudam no dia a dia em pequenos gestos ou em grandes 

atitudes. É bonito! Nós diríamos. E ainda tem uma bela surpresa! 

Uma oferta de máscaras de super‑heróis para que possamos 

reconhecer o herói em nós. Uma leitura para ler em família 

ou em contexto escolar. O importante é descobrir que também 

nós podemos fazer a diferença e que todos somos especiais.

És Um Super Herói? 
de Santi Beascoa  

e Edgar Plans
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Elizabete Neves nasceu em 1977, 

em Vila Nova de Gaia. É licenciada 

em Economia, com pós‑graduação 

em Gestão da Formação e em 

Educação e Parentalidade Positiva. 

Acredita que os desafios do dia a dia 

são oportunidades para aprendermos 

e ensinarmos competências 

socioemocionais.

O Novelo de 
Emoções – Jogo  
de Tabuleiro e  
ABC das Emoções 
de Elizabete Neves

wook diz a WOOK
Depois do sucesso do livro O novelo de emoções, Elizabete 

Neves criou um universo que permite explicar aos mais 

pequenos o que são as emoções e que trazem consigo 

mensagens importantes, ainda que às vezes sejam difíceis 

de entender. Compreender e explorar as emoções através 

de novas ferramentas/leituras é muito importante no mundo 

infantil, sobretudo para pais e educadores que em contexto 

de sala de aula ou em família podem trabalhar esses conceitos. 

No jogo de tabuleiro – Novelo de Emoções encontramos 

um convite a viajar pelo mundo dos sentimentos, ultrapassando 

desafios de perguntas, mímica e desenho. Um jogo ideal para 

crianças com idade superior a 5 anos e geralmente dura cerca 

de 30 minutos. Como pode ser jogado por até 25 crianças 

é perfeito para ambiente escolar.

O mais recente livro ABC das Emoções abre a oportunidade 

de ampliar vocabulário e aumentar a capacidade de comunicação, 

na verdade, o que se pretende é desenvolver a literacia emocional 

das crianças através de um alfabeto ilustrado. Não de cores 

ou objetos, mas de sentimentos onde cada palavra corresponde 

a uma descoberta de si e do outro.
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