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Nos 22 contos que compõem este livro,
Henrique German consegue, de forma
surpreendente, desvelar as muitas facetas
do ser humano, da fraqueza à fortaleza, da
bondade à maldade, da incredulidade à fé.
O que é oculto é revelado, ainda que isso
leve a um aperto no peito. Mais uma obra
que adentra a profundidade humana, uma
viagem repleta de descobertas.

Nesse novo livro, Z Carota se aprofunda
no estilo que escolheu para a vida, a
crônica. Dessa vez, traz cenas leves do
cotidiano, as quais presenciou ou ouviu de
alguém, um vizinho de mesa desatento,
um colega de fisioterapia, uma criança
com os pais... E por aí vai. Z Carota usa
toda a técnica de contador de causos para
transmitir ao leitor belezas que existem
em situações triviais, como uma ida à
sorveteria ou uma parada para o almoço.

Prana viaja de Ouro Preto, sua terra natal,
até a Índia, onde empreende uma rota
sagrada em busca do pai. A jornada da
protagonista tem início na futurista Dubai
e passa por Nova Delhi, pelas maravilhas
do Taj Mahal, pelos templos de Khajuraho,
pelo budismo de Bodhgaya, pela yoga de
Rishikesh e pelos crematórios de Varanasi,
num percurso de descobertas que inclui
sexo e repulsa, encontro e separação,
medo e coragem, vida e morte.

Maravento

Nº de páginas: 164 
Dimensões: 15 x 22

R$ 45,00

A Beleza que Existe

Nº de páginas: 122
Dimensões: 15 x 22

R$ 25,00

As noites mais escuras do
inverno
A obra retrata as angústias e incertezas de
Miguel Luz que se isola em uma modesta
cabana de madeira para relembrar os
erros do passado e, principalmente,
enfrentar a si mesmo.

R$ 44,90

Prana

Nº de páginas: 178
Dimensões: 15 x 22

R$ 39,00

Nº de páginas: 158 
Dimensões: 16 x 23



Um livro que quebra os paradigmas sobre
a participação dos pais na criação dos
filhos. O autor e blogueiro Bruno Santiago
é pai do Samuel, hoje com cinco anos. A
produção narra as experiências de Bruno
na jornada da educação do filho,
ressaltando sempre que as funções
devem ser compartilhadas pelo casal.

Depois de anos perambulando pela
Europa, e preenchido pelas lembranças
de Andaluzia, sul da Espanha, onde viveu
sua grande paixão, Marco Antônio volta à
sua terra natal, carregado de mistério,
reencontrando seu passado e sua
família.  O livro foi um dos finalistas do
Prêmio Belo Horizonte de 2016.

A antologia é composta dos textos
vencedores do concurso literário
promovido pela Páginas Editora,
abrigando também autores participantes.
A ideia foi coletar relatos das experiências
desse momento ímpar que vivemos. O
cotidiano do isolamento social rendeu
excelentes narrativas, e neste livro você
encontra crônicas e alguns relatos que
podem ser classificados como contos,
mas foram aceitos pela sua qualidade
literária.

Pai tem que fazer de tudo

Nº de páginas: 129
Dimensões: 14 x 21

R$ 19,90

De regresso

Nº de páginas: 197
Dimensões: 15 x 22

R$ 35,00

Sete crônicas de Milton
Hatoum
O livreto traz uma seleção de crônicas,
publicadas em 2013 pela Companhia do
Bolso (Companhia das Letras) no livro “Um
solitário à espreita” e cedidas à Páginas
Editora para esta edição solidária.
Ambientados na Amazônia ou em São
Paulo. Do lucro da obra 50% serão
destinados a quatro ONGs que cuidam da
causa indígena.

Nº de páginas: 72
Dimensões: 12 x 18

R$ 27,90

Crônicas da Quarentena

Nº de páginas: 138
Dimensões: 15,5 x 22,5

R$ 39,00



O livro narra a história de abandono da
protagonista Janete, “a monstrinha filha
das sombras”, que “é parte da chaga
exposta aos olhos de uma sociedade
egoísta, que não tem olhos para ver quem
vive muito abaixo da linha da pobreza...”.
“A menina, incômoda flor nascida nas
brechas das calçadas sem cuidados, é
denúncia viva, o mudo brado dos que não
têm voz nem vez”. 

Um encontro inesperado. Uma paixão
súbita. Um horizonte de esperanças. E um
fato que interrompe tudo. Neste
emocionante livro, você vai conhecer
Mariana e Bento, dois jovens que têm tudo
para formar um belo casal, até que algo
acontece e os impede... Além da história
de amor narrada, a obra toca em um tema
atual: o meio ambiente e as graves
ameaças que ele vem sofrendo.

Na obra, o mineiro Rogério Zola Santiago
tece, a partir de uma escrita autêntica,
microtextos que tratam de assuntos
diversos, os quais permeiam a questão da
vidas/morte. O escritor traz inovações
linguísticas e um profundo eruditismo,
fruto da ampla formação de Rogério Zola,
que, dentre outros títulos, possui
mestrado concluído nos Estados Unidos,
além da vivência como jornalista, atuando
em diferentes veículos e suportes de
comunicação.

Sombras das Ruas

Nº de páginas: 150
Dimensões: 14 x 21 R$ 32,00

Os Cinco Ipês-Amarelos

Nº de páginas: 38
Dimensões: 16 x 23

R$ 20,00

As Relíquias Perdidas
A obra se passa em dois mundos, o
Feérico e o Não-Feérico, ambos estão
enfrentando uma grave ameça, que só
pode ser barrada com a ação dos Sete,
que terão de partir em busca de itens
incomuns que podem conferir a eles uma
magia absoluta. O livro é cheio de
aventura, com fortes doses de fantasia,
em uma narrativa inovadora e criativa.

Nº de páginas: 472
Dimensões: 15 x 22 R$ 40,50

Exercícios de Partida

Nº de páginas: 304
Dimensões: 15 x 22

R$ 50,00



Depois de um longo percurso de estudos
nos campos do autoconhecimento e da
espiritualidade, Valéria Sobral encontrou o
tema e a razão que buscou por toda a vida
para escrever um livro. E a partir da ideia e
da vontade de apresentar ao leitor
mensagens que possam ajudá-lo diante
dos desafios cotidianos que ela produziu
Quem eu vi no espelho.

O acaso - tão presente na História - fez
com que uma nova vizinha, sabedora que
eu era historiador, me apresentou dois
volumes escritos á mão, que eram um
documento importante sobre um episódio
da política externa do Brasil: nossa
participação na Segunda Guerra Mundial.
O sargento Buchemi, pai dessa vizinha,
que divide comigo a autoria deste livro,
deixou registrados os principais eventos
de que participou como integrante da FEB.
 

No último volume da trilogia, a
protagonista Layla, ainda atormentada
pela dura passagem pelo Império
Subterrâneo, depara-se com novos
desafios para salvar Jolebon. Ela
dependerá de muitos fatores para
encontrar a única coisa que poderá livrar o
mundo da destruição. Nessa busca, ao
longo de 336 páginas, irá se confrontar
com muitos seres desconhecidos, em
mais uma intrigante aventura.

Quem eu vi no espelho

Nº de páginas: 128
Dimensões: 14 x 21 R$ 37,00

Diário de um sargento da
FEB

Nº de páginas: 182
Dimensões: 15 x 22

R$ 35,00

Baratas Mecânicas

As baratas mecânicas são paradigmas,
modelos daquilo em que o ser humano se
transforma: o ser humano mecânico,
esquizofrênico. Ao mesmo tempo, as
baratas mecânicas, em um movimento
antropofágico, devoram a civilização, o
que encontram pelo caminho.

Nº de páginas: 128
Dimensões: 14 x 21 R$ 36,00

O Cálice Mortal

Nº de páginas: 336
Dimensões: 15 x 22

R$ 30,00



A voz das mulheres ecoa na literatura
agora como nunca. São elas as novas
protagonistas, assumindo editoras,
escrevendo e publicando livros em
número crescente no Brasil e no mundo.
Para reunir o melhor da poesia feminina, a
Páginas Editora editou a antologia poética
Elas, a alma, a cura. Elas, a alma, a cura é
uma coletânea de escritos de 37 poetisas

A obra oferece ao leitor textos curtos
apresentando uma narrativa agradável,
espirituosa, dramática e profunda,
propiciando uma degustação do conteúdo
de forma aleatória, visto que os capítulos
são independentes. É composta também
por contos ilustrados por metáforas,
pautadas em críticas do cotidiano e
explanações sobre vivências do autor.

Segunda Antologia Elas, as mãos, o
infinito. São poemas de 43 mulheres
reunidos nesse lindo projeto da Páginas
Editora. 

Arquipélago

Nº de páginas: 146
Dimensões: 15 x 22 R$ 40,00

O Cálice Elas, a alma, a
cura

Nº de páginas: 132
Dimensões: 9 x 23 R$ 39,00

À luz da memória cósmica

A estrela Sol, personificada na figura de
mãe zelosa, revela suas memórias,
contando a história de seus rebentos e de
outros membros, próximos e distantes, da
grande família do Universo. É o tema
deste livro, que conjuga ciência e arte
para falar das origens do Sistema Solar,
das características dos planetas e de
outros fenômenos siderais.Nº de páginas: 100

Dimensões: 29,7 x 21 

R$ 79,00

Elas, as mãos, o infinito

Nº de páginas: 146
Dimensões: 9 x 23 R$ 39,00



“Vamos Tirar o Pijama?” traz o relato de
pessoas que participaram do Projeto
Larutan, de Renato Ventura. Elas contam
como a dança ajudou a mudar a rotina de
monotonia para recriar uma forma de viver
mais saudável, com mais disposição e
alegria. “A dança é magia.

O livro Bairro Presidente Juscelino, 60
anos é um ensaio histórico onde Cida
Cezário, a autora e antiga moradora
 resgata a memória de seu bairro de casas
populares, localizado entre o Carlos
Prates e o Caiçara, em Belo Horizonte,
cognominado pelos residentes como “O
Conjunto”.

O livro reúne depoimentos de 34
jornalistas que passaram pela redação do
Jornal de Minas e se lembram dela de
maneira diversa: para alguns, uma
“sucursal do inferno”, onde a direção
apoiava o regime militar, com salários
“raros e escassos” e cães ameaçadores;
para outros, uma publicação em que a
liberdade de expressão era grande,
apesar do contexto dos “anos de chumbo”.

Bairro Presidente Juscelino,
60 anos

Nº de páginas: 158
Dimensões: 14 x 21 R$ 40,00

Vamos Tirar o Pi jama

Nº de páginas: 119
Dimensões: 14 x 21 R$ 32,00

O Iludido

As 13 narrativas de O iludido passeiam por
estilos bastante distintos, embora seja
reconhecível, como aponta Luiz Ruffato na
contracapa do livro, uma marca pessoal.
Se os contos alternam ritmo, abordagens
e subjetividades muito amplas, todos
trazem uma inquietação diante da
realidade e do ser humano, com especial
e arguto olhar aos que ele chama de
subalternos.Nº de páginas: 153

Dimensões: 14 x 21 R$ 42,00

Jonal de Minas: histórias
que ninguém leu

Nº de páginas: 207
Dimensões: 15 x 22 R$ 28,00



A autora, radicada em Sete Lagoas, busca
na memória e nos guardados a sua
experiência de um ano (1990) em Londres.
Lembrando uma agenda com anotações
de recebimento, envios de cartas e relatos
breves de fatos que ocorreram naquele
ano, Neide Regina faz uma releitura de
sua vida no estrangeiro.

Militante de esquerda há mais de 50 anos,
Arutãna mostra toda sua trajetória política,
pessoal e profissional com a sinceridade
que lhe é muito peculiar.

Em linguagem leve, crítica e bem
humorada, com ilustrações dos
cartunistas Son Salvador e Duke (este,
autor também da capa), estão nesse
verdadeiro balaio-de-gatos da política
diversas histórias curiosas da vida pública
de vereadores, prefeitos, deputados,
governadores, senadores e até
presidentes da República que saíram de
Minas, mostrando que “não só de propina
se sustenta a política neste nosso País de
contrastes e contratos”.

Confissões de um
Comunista

Nº de páginas: 279
Dimensões: 15 x 22 R$ 30,00

1990: uma aprendiz em
Londres

Nº de páginas: 202
Dimensões: 14 x 21 R$ 31,50

Relatos:  a experiência da
psicologia cl ínica
"O que ocorre é uma simples metáfora: O
cliente chega, muitas vezes, no fim do
poço ou quase lá. Como psicoterapeuta,
nossa função é compreender essa
escuridão, bem como o que fez com que a
pessoa fosse lá. Aos poucos, vamos
descobrindo juntos como escalar esse
poço mesmo que cansados.

Nº de páginas: 112 
Dimensões: 14 x 21 R$ 30,00

50 Conto$ sem propina

Nº de páginas: 88
Dimensões: 14 x 21 R$ 40,00



Neste romance-ensaio feminista, Leila
estabelece o confronto entre a Igreja, o
Patriarcado e o Amor Eros. “Confrontando
a Santa Madre Igreja, a autora coloca na
fogueira conceitos religiosos que
alimentam o patriarcado e sustentam o
machismo desde a mordida da maçã”,
destaca a também escritora e poeta Luana
Simone em elogio à obra de Leila.

Estas crônicas retratam as reminiscências
de uma criança em que a realidade de
fatos vividos ou ouvidos se mistura às
suas emoções, angústias, medos e ao
desejo de compreender coisas de
natureza complexa e difícil para uma
criança de tão pouca idade.

Narrativa ficcional com pinceladas de
realismo mágico. O protagonista da
história é revelado, desde a infância até a
vida adulta, como um sujeito sensível e
sonhador, mas marcado pela opressão e o
obscurantismo dos anos de chumbo da
ditadura militar. Também pela
discriminação de classe social e o
preconceito racial. Estes elementos são o
pano de fundo do livro.

Crônicas do Japão

Nº de páginas: 128
Dimensões: 14 x 21 R$ 20,00

Bendita Mulher Maldita

Nº de páginas: 415
Dimensões: 15 x 22 R$ 40,00

Alfarrábios
Este livro reúne casos que intercalam a
comicidade dos valores simples do
interior e a seriedade de fatos do
cotidiano, envolvendo crítica social e até
mesmo crimes. Gege Morais apresenta
seus relatos em forma de contos e poesia.
Os escritos chegam ao leitor de forma
agradável e divertida, com memórias
familiares do interior de Minas Gerais.

Nº de páginas: 217 
Dimensões: 14 x 21 R$ 27,00

Noites Pretas

Nº de páginas: 147
Dimensões: 14 x 21 R$ 30,00



A obra traz 46 poemas inéditos, que
versam sobre temas diversos, como
situações cotidianas, o amor, a morte, o
fazer da poesia. Os textos são curtos, em
estilo "haicai", ao lado de outros poemas
mais elaborados, que buscam a
construção de uma forma muito particular
de expressão da poesia.

“12 meses de conexão e amor” traz a os
relatos de Lívia Rezende sobre a
alimentação, os cuidados com a saúde e
as formas de educação que escolheu para
seu filho, o pequeno Samuel.  “Este livro
representa uma nova visão da
maternidade, em que podemos buscar
conhecimentos para os nossos desafios.

A obra reúne 50 poemas sobre angústia,
solidão, amor e vida, escritos entre 1978 e
2018. “Escrevi ” Fragmentos” na esperança
de trazer à luz do dia, nessa jornada às
vezes lúdica, às vezes tão cheia de
tormentos, fragmentos de emoção
representados pela angústia, a solidão, o
amor e a vida”, explica o autor.

12 Meses de Conexão e
Amor

Nº de páginas: 47
Dimensões: 16 x 23 R$ 30,00

Lápide: canto si lente

Nº de páginas: 72
Dimensões: 14 x 21 R$ 35,00

A Amante de Drummond
“Hermínio Prates tem extraordinária
capacidade de captar a alma brasileira de
uma forma extremamente comovente. Os
seus contos mergulham fundo e, com
tristeza, ironia, humor, alegria e, muitas
vezes, dureza apresentam a realidade e a
magia do povo brasileiro.”Jorge Vicente –
Jornalista e poeta.

Nº de páginas: 272 
Dimensões: 16 x 23 R$ 29,90

Fragmentos

Nº de páginas: 127
Dimensões: 16 x 23 R$ 40,00



LUGAR IN-COMUM são fragmentos das
observações, das lembranças, dos
comportamentos, das manias, das dores,
das mentes do outro e dos eus. Um olhar
desajustado dos eus para si e do outro
para os outros. Uma viagem inspirada na
arte fragmentada da “loucura”.

A perspicácia feminina instigante de “Para
além das curvas e montanhas” esmiúça os
dilemas humanos e as confusões
sentimentais que compõem os tempos
líquidos atuais.

Nesta terceira obra, com seu belo título,
Conjugação de silêncios, o poeta parece
ter se refugiado em observações ainda
mais fundas, colocando então seu
estetoscópio para ouvir as diversas vozes
do passado, do mundo distante e do
presente. A gênese de sua poesia, já
anunciada pelas incompletudes de seus
livros anteriores [Revelações e Assédio
das águas], aponta para a ligadura entre o
olhar do poeta e as coisas atravessadas
pelo tempo.

Para Além das Curvas e
Montanhas

Nº de páginas: 97
Dimensões: 14 x 21 R$ 27,00

Lugar Incomum

Nº de páginas: 63
Dimensões: 13 x 20 R$ 40,00

Crônicas à Deriva
A força na narrativa de “Crônicas à Deriva”
nos direciona para as diversas formas em
que o amor se manifesta, dentre elas a
autoaceitação e o amor próprio. Celebra a
fluidez do feminino e do masculino na
contação de histórias, trazendo inúmeras
referências a cidades mineiras e memórias
da autora.

Nº de páginas: 87
Dimensões: 14 x 21 R$ 25,00

Conjugação de Silêncios

Nº de páginas: 93
Dimensões: 14 x 21 R$ 38,00



Qual será a última barbárie contra a vida
de uma criança? Quando a guerra será
vencida pela tolerância? A partir de
quando a casa comum de homens e
mulheres — a Terra —  será poupada de
dor e preparada para um  futuro de paz?
Humanizar. Esse é o propósito de Pais e
filhos   cartas de uma guerra, primeiro
romance escrito pelo jornalista e escritor
mineiro Caio Pacheco. 

Assédio das águas  foi escrito como um
quebra-cabeças, onde o autor foi
encaixando cada poema que surgia,
embora deva ser lido na ordem em que os
poemas foram colocados pois a intenção
é contar uma história de amor, de perda e
de melancolia.

Questões em pauta nas discussões
contemporâneas, como racismo, discurso
de ódio, fascismo, permeiam os relatos
que compõem A menina chinesa, décimo
livro do escritor Anelito de Oliveira. O livro
traz um forte tom de crítica social e
especialmente política, campo que faz
dois momentos distintos da realidade
brasileira se aproximarem, os anos 1990 e
a década atual.

Assédio das Águas

Nº de páginas: 106
Dimensões: 14 x 21 R$ 35,00

Pais e Filhos: cartas de
uma guerra

Nº de páginas: 140
Dimensões: 14 x 21 R$ 31,50

Leitura e Produção
Transfocal Criativa
Com repertório rico de vivcências e
estudos em torno da leitura, da produção
de textos e da sistematização de
procedimentos, Sterlayni Duarte
apresenta este tratado a respeito de tais
temas e inova ao desenvolver a
Metodologia Leitura e Produção
Transfocal Criativa.

Nº de páginas: 124
Dimensões: 14 x 21 R$ 42,50

A Menina Chinesa

Nº de páginas: 120
Dimensões: 14 x 21 R$ 42,00



O livro  traça, em texto e imagens, a
trajetória de uma escola de dança que
marcou época em Belo Horizonte e
alcançou o mundo. A autora, Nora Vaz de
Mello, é fundadora, diretora artística,
primeira professora e principal coreógrafa
do Ballet Movimento. “A obra surgiu da
necessidade de preservação da memória
da escola e para difundir a jornada por ela
percorrida nas três décadas de sua
existência, de 1976 até 2005”, explica a
autora.

A poeta apresenta suas leituras do mundo
e do cotidiano com construções livres e
curtas. Diná Cunha, psicóloga e antenada
com os desafios e as delícias da alma,
estreia na poesia com um livro recheado
de visões líricas e criativas da vida.

Autora do infantil  A menina da casinha
transparente  (2019, Páginas Editora), Leny
Louzada faz agora a primeira incursão
pela poesia, uma de suas grandes paixões.
“Simplesmente amo poesias”, diz. Na obra,
ela traz elementos do cotidiano, da
vivência em família, da infância e até do
noticiário — caso dos dois únicos textos
em prosa que aparecem no livro e que
abordam um fato que marcou a cidade de
Belo Horizonte.

Temperatura

Nº de páginas: 54
Dimensões: 12 x 18 R$ 35,00

Ballet Movimento

Nº de páginas: 64
Dimensões: 16 x 23 R$ 45,00

Castaneda: um olhar com
coração
Com consolidada carreira nas áreas  da
psicologia e da educação, Lucas  Felix
apresenta, neste livro, outra
reconhecida  faceta de sua formação:
o  conhecimento acerca do escritor e
antropólogo  Carlos Castaneda,
famoso  pelas obras que escreveu, 12 no
total.

Nº de páginas: 132
Dimensões: 14 x 21 R$ 50,00

O que falta

Nº de páginas: 48
Dimensões: 20 x 20 R$ 35,00



Meditação, autoconhecimento e paz.
Meste livro estão reunidas mensagens
que auxiliam na busca por esses três
importantes pilares para uma vida plena e
feliz.

O romance conta a história da doce e
frágil ruivinha Leocádia, que teve de
decidir entre o caixeiro viajante Lúcio,
com o seu amor suave e sereno, e o
destemido e ousado mecânico Rubens.
Escolha feita, eis que a vida apresenta a
sua face mais humana.

Psicóloga e educadora, Cecília Antipoff
narra situações simples do cotidiano em
que o pensamento instigador próprio da
criança é acionado, colocando os adultos
muitas vezes à prova. Manu, a
personagem que conduz as narrativas, em
primeira pessoa, é uma garotinha
espontânea e autêntica e está sempre
fazendo com que os pais — e outros
adultos — revejam as próprias
contradições.

O Jardim de Leocádia

Nº de páginas: 132
Dimensões: 14 x 21 R$ 9,90

Meditação para o
autoconhecimento e a paz

Nº de páginas: 92
Dimensões: 12 x 15 R$ 28,00

Aquilo que Resta de Nós

“Aquilo que resta de nós” é um livro-
reportagem, em que o autor revela a
crueldade praticada por soldados da
Missão de Paz da ONU no Haiti sobre
mulheres frágeis e famintas. Em viagem
àquele país, o jornalista Igor Patrick
colheu depoimentos dessas vítimas de
estupro que acabaram por se tornarem
mães.

Nº de páginas: 146
Dimensões: 15 x 22 R$ 9,90

Lá na Casa da Árvore

Nº de páginas: 124
Dimensões: 14 x 21 R$ 18,00



Beatriz era uma menina cheia de histórias,
alegria e carisma. Virou a poesia de
Odette Castro, a inspiração para as mãos,
que escrevem e que bordam, plantam
flores pela cidade, para curar a dor. Dela e
do mundo. Beatriz é o fundo e a superfície
de Rubi, livro que Odette Castro, a mãe,
escreveu em homenagem à filha.

As equipes efetivas são poderosas, mas
são uma raridade e portanto, a inteligência
social hoje é uma necessidade imperativa.
Não existem soluções mágicas de alguém
iluminado ou iluminada! 

O menino foi levado para uma praia
distante, onde ficou deitado na areia,
possivelmente morto, lutando para voltar
à parte racional de sua mente. A última
coisa que viu foi um túnel profundo e sem
luz, que o engoliu e trouxe de volta para a
realidade.

Manual de Coaching de
Equipes

Nº de páginas: 348
Dimensões: 14 x 21 R$ 65,00

Rubi

Nº de páginas: 114
Dimensões: 14 x 21 R$ 15,00

Aquilo que Paisagem
latente em Nova York
No outono de 2018, dois jovens mineiros
de Belo Horizonte eram vistos no bairro
Chelsea e áreas próximas, em Nova
Iorque. Marina entrevistava pessoas,
observava atentamente cada detalhe da
paisagem urbana. Por sua vez, Matheus,
com sua câmara fotográfica, registrava o ir
e vir de pessoas, os edifícios, a vivência
urbana.Nº de páginas: 200

Dimensões: 15 x 22 R$ 49,00

O Rei Perdido

 Dimensões: 15 x 22
R$ 30,00



Para muitos, a Mata da Alpineia é um lugar
perigoso, cheio de histórias assustadoras
e um tanto hostil. Não para Pedro, que
além de chamar atenção por morar perto
de um lugar tão medonho, se vê excluído
por não possuir uma das pernas.
Preocupado com o início do ano letivo, o
garoto imagina como será o convívio com
os alunos do sexto ano, agora que ele vai
estudar na escola regular.

A Grande Guerra durou quase dez anos e
resultou na extinção dos vraharis. O
domínio humano se expandiu por toda a
região recém-conquistada e não existiam
barreiras capazes de detê-los até o
surgimento dos primeiros caçadores,
criaturas sanguinolentas que dizimaram
cidades inteiras e ilharam as poucas que
se mantiveram de pé.

Pedro  e  os  amigos  estão  em  volta  de  um 
mistério que assombra as plantações de u
ma aldeia indígena. Ao conhecerem o curu
mim Caíque, eles ficam curiosos para desc
obrir o motivo dessas queimadas e dar um
 fim a elas. A partir da união do grupo em 
busca de solucionar esse mistério é que s
e desenvolve a trama de O mistério da Ma
ta da Alpineia.

No segundo volume da série, o Esquadrão
do Fim do Mundo corre contra o relógio,
para evitar o fim dos tempos e recuperar a
liberdade. O grupo está longe da Magna
Máquina e do exército de Fahrenir e tem
pela frente desafios ainda mais difíceis de
superar. Por isso, terá de usar todas as
qualidades que possui para cumprir a
missão.

O Mistério da Mata da
Alpineia:  A Chama do
Réptil

Esquadrão do Fim do
Mundo

Nº de páginas: 344 
 Dimensões: 15 x 22 R$ 25,50

O Mistério da Mata da
Alpineia:  Laços de Sangue

Nº de páginas: 112
Dimensões: 14 x 21 R$ 32,40

O Herdeiro dos Deuses

Nº de páginas: 344
Dimensões: 15 x 22 R$ 34,00

Nº de páginas: 100
Dimensões: 14 x 21 R$ 32,40
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