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A Dama de Branco 9788589059275 Edsoleda Santos R$35.00 R$17.50 Desde o primeiro dia de aula, Lucas fica amigo de uma coleguinha. Mas, certo dia, a menina não aparece na escola e Lucas fica sabendo que ela havia morrido. No enterro, uma mulher de branco se aproxima dele e começa a explicar o que é a morte. A abordagem da temática é feita de forma suave e inteligente pela psicóloga Graziela Domini Peixoto. Por meio de um ambiente encantado, Lucas perde o medo e entende melhor esse fenômeno inevitável da vida.

A Ialorixá e o pajé 9788553300051 Mãe Stella de Oxóssi R$59.90 R$29.95 A Ialorixá e o Pajé é um relato verdadeiro sobre belas lembranças que Mãe Stella de Oxóssi viveu quando era uma jovem enfermeira. A história narra um encontro de Mãe Stella com um Pajé, e a troca de conhecimentos sobre plantas, ervas medicinais, raízes, sementes, folhas e rituais entre uma pessoa nascida na cultura afro-brasileira e outra na cultura indígena.

A Lagarta que Sonhava Voar 9788553300037 Sérgio Perez R$54.90 R$27.45 Dedicado a crianças de 0 a 100 anos, este livro é uma linda metáfora da vida, que ilustra de forma simples e tocante a jornada de uma lagarta em seu sonho de poder voar. Por não viver o presente, nossa lagarta perdia todos os presentes que a vida lhe oferecia. Assim como a lagarta, o ser humano vive cheio de planos de voo, tentando voar para muito longe, muito além daquilo que é fundamental, da simplicidade e do contato consigo mesmo, da consciência de seu propósito e do divino presente que é a vida. A sua criança vai se encantar e se identificar com a jornada dessa pequena lagarta.

A Mulher da Guarda 9788553300112 Sara Bertrand R$54.90 R$27.45 O livro conta a história de Jacinta, uma menina que perde a mãe muito repentinamente e se torna responsável por cuidar de sua família. Ela procura sempre encontrar um jeito amoroso e divertido para entreter seus irmãos, muitas vezes, por meio de histórias únicas. Jacinta ri com seus irmãos e seu pai quando ele consegue chegar cedo do trabalho e jantam juntos. Jacinta é um bichinho estranho, num mundo onde as outras crianças têm mãe. Jacinta não tem um anjo da guarda, mas uma mulher que viaja em um cavalo azul e sempre olha por ela.
Em 2017, a edição original publicada em espanhol recebeu o importante prêmio New Horizons / Bologna Ragazzi, da Feira Internacional do Livro Infantil de Bolonha na Itália. Em 2019, no Brasil, O livro A mulher da Guarda foi reconhecido como melhor título de livro infantojuvenil pela revista 451, e recebeu o Selo Distinção do Cátedra de Leitura da Unesco.

Apagou o contato 9788553300099 Allê Barbosa R$54.90 R$27.45 Allê Barbosa é um fenômeno nas redes sociais, e este fato se iniciou nas postagens diárias e despretensiosas em seus perfis no Instagram e Facebook. Com mais de um milhão de seguidores em suas redes sociais, uma de suas frases, “Quando você for sua, talvez nem queira ser de mais ninguém”, que é uma síntese do seu olhar sensível ao universo feminino, foi tatuada por mais de 100 mulheres. 

Bahia de Todos os Cantos - uma introdução à 
cultura baiana 9786586539035 Gustavo Falcón, Antônio 

Risério R$79.90 R$39.95 Este livro apresenta, de forma inovadora, um consistente mapeamento cultural da Bahia baseado numa leitura sócioantropológica das diversas regiões do estado.
Esta leitura está centrada numa análise diacrônica e específica das várias zonas culturais vistas como parte de um sistema que dialoga, troca informações e se recria a todo tempo. Diferentes ritmos históricos, atores sociais e contextos ecológicos são levados em consideração para a interpretação crítica da pluralidade e do sincretismo do rico mosaico cultural do estado. Amparado em farta bibliografia e pioneiro na interpretação integrada do contexto cultural baiano tomado como objeto de estudos das Ciências Sociais, é leitura obrigatória (e agradável) para todos os que se identificam com o conhecimento histórico da nossa realidade

Bailarino, Pesquisador e Intérprete 9788589059862 Graziela Rodrigues R$100.00 R$50.00 A busca de uma realidade gestual como proposta estética dentro da poética de um corpo flexibilizado, escrito, musicado e entendido como humano, sobretudo, eis o que Graziela Rodrigues nos propõe. Mas não só. Propõe a busca da realidade gestual na poesia do cotidiano dos pés rachados em campos agrestes, garras substituindo presumíveis dedos, pés cravados na terra, raízes, rochas fortes como as almas de mulheres que sabem atravessar batalhas perdidas sem saber de derrotas. Que sem dispor de sonhos, pois os ignoram, agarram a terra com os pés e com ela esculpem meninos e meninas banhados na saliva do amor. Ventres e pés redentores, recriando pulsares de gentes paridas por lobas famintas, jibóias flutuantes, quem sabe.

Buscar Indícios, Construir Sentidos 9788553300167 Graciela Montes R$60.00 R$30.00 Uma seleção de dezesseis palestras, escritas e apresentadas por Graciela Montes entre 1997 e 2006, ano em que a escritora encerrou – infelizmente – suas apresentações em público. Não há quem consiga passar pela leitura deste livro sem se sentir invadido por uma sensação de crescente encantamento, não só pela erudição e lucidez de Graciela, como também pela riqueza de imagens com que ela nos apresenta suas ideias. Em todos os ensaios, um convite: “voltar a experimentar o tempo – demorar-se na leitura, voltar atrás, reler, saborear uma palavra, e até mesmo ler em voz alta”; correr o risco de mudar de ideia, rever sob novos ângulos velhos conceitos estabelecidos. Tradução de Cícero Oliveira, apresentação de Stela Barbieri.

Cacimbo. Uma Experiência em Angola 9788589059251 José de Jesus Barreto R$40.00 R$20.00 Cacimbo é o estio. Estação sem chuvas em Angola, que se estende de maio ao fim de agosto. O "caximbo", como pronunciam os angolanos, torna-se um estado d'alma. Secura, poeira que tudo impregna e uma profunda saudade. Este livro, na linguagem de um jornalismo-literário tipicamente baiano, retrata as heranças e dessemelhanças entre Luanda e Salvador, cidades fêmeas, filhas das águas, captadas no cacimbo de 1998: Angola é avó da Bahia e dengo tem origem banto--quimbundo, resume o autor. São quase reportagens, quase poemas, como assim se mostra o imbudeiro (baobá), árvore símbolo de Angola, de raízes profundas, tronco largo e ramagem rala. Seus galhos restam desfolhados, ressequidos e empoeirados durante o cacimbo, como a paisagem, as coisas, os entes...  Angolanos tempos. 

Camila e o Espelho 9788589059978 Lilia Gramacho R$45.00 R$22.50 Algo está causando uma reviravolta na vida de Camila. Ela se deu conta de que já não é mais aquela menininha que adorava brincar de boneca. Algumas coisas diferentes estão acontecendo com o seu corpo e mexendo com ela. Por isso, tantas horas na frente do espelho. Tantas horas tentando entender o que se passa. Isso sem falar nos meninos. Ah, os meninos…

Candomblé da Bahia 9788589059169 José de Jesus Barreto R$48.00 R$24.00 A intenção deste livro é somente apontar uma trilha, acender uma chama, apagar o medo e, com a licença e as bênçãos dos Orixás (santos, voduns, inquices, caboclos, encantados, anjos da guarda), abrir uma porta, uma fresta que seja, para a percepção, sem preconceitos, de um mundo diferente, mágico e real, rico e pouco conhecido, mesmo tão presente: a religião e o culto aos Orixás nos terreiros de candomblé da Bahia. Axé.

Cirilo, o dragão que sonhava ser bombeiro 9788589059350 Carolina Bacelar R$40.00 R$20.00 Cirilo não é um dragão normal, igual àqueles que atormentam a vida dos príncipes dos contos de fada. Ele pertence à linhagem real dos dragões metálicos alados. Só que ele nem parece um dragão. Em vez fogo, gosta mesmo é de água. Sua primeira palavra? Água. O que mais gosta de fazer? Nadar no Rio Verdejante. Principal brincadeira? Tocar fogo nos arbustos e trazer um pouco de água para combater o pequeno incêndio. Uma divertida aventura infanto-juvenil, com texto bem trabalhado, para leitores mais avançados. 

Clareou – conversa pra boi leão dormir 9786586539004 Sérgio Siqueira R$50.00 R$25.00 Vertigem é a emoção que mais vibra em Clareou – Conversa pra Boi Leão dormir, que traz a invenção já no título e agarra o leitor com a prosa de um homem que arregala os olhos para os sonhos e redesenha a vida com traços de doçura, criatividade, encantamento e desvario. Todo esse universo especial entra por nossas retinas através das fotos do autor que ilustram as páginas. Exímio contador de casos, Sérgio Siqueira consegue manter, na escrita, o mesmo ritmo e humor de suas inacreditáveis e deliciosas histórias, muitas vividas no Vale do Capão – seu refúgio mágico. (Isabela Larangeira)

Coronéis do Cacau 9788589059367 Gustavo Falcón R$50.00 R$25.00 Reedição, ampliada e revisada, da pesquisa do historiador Gustavo Falcón sobre o coronelismo na Bahia. O poder em torno do cultivo e do comércio de cacau atingiu o apogeu durante a República Velha (1889-1930), mas permaneceu ainda por muito tempo, até meados do século 20. O autor discorre especialmente sobre a formação histórica do mandonismo e seus efeitos sobre a região de Ilhéus, principal centro da cultura do cacau. A edição original é de 1995. 

Ernesto, o leão faminto 9786586539172 Lola Casas,Gusti 
Rosemfett R$59.90 R$29.95 Ernesto, o mais forte e temido dos animais, acordou com uma fome atroz. Seus olhos ferozes percorreram a savana em busca de uma presa para saciar sua fome. Quando, por fim, a encontrou e se preparava para agarrá-la, Ernesto ouviu uma voz que o fez lembrar coisas que o rei da savana nunca deve esquecer.

Fora da Linha - Ilustrações editoriais e outros 
desenhos 9786586539165 Rico Lins R$97.00 R$48.50 O livro Fora da Linha reúne em único volume uma seleção de ilustrações desenvolvidas por Rico Lins para a imprensa nacional e internacional, incluindo publicações como Le Monde, Libération, The New York Times, New Yorker, The Washington Post, Veja, O Globo, entre outras. 

Com textos do próprio autor e de dois especialistas da área, Cassio Loredano e Rafael Cardoso, esta obra é um importante registro dos trabalhos de Rico Lins, reconhecido no Brasil e no exterior pela força criativa do seu trabalho e irreverência do seu traço.

Imagem e Pensamento Criador 9788553300129 Sonia Rangel R$150.00 R$75.00 "[...] O perfil de artista que emerge deste trabalho sintetiza os vislumbres e perplexidades que interpelam todo aquele que se lança à aventura da criação, em nosso tempo. Lúcido, mas também receptivo, de olhos, ouvidos, coração e mente abertos, expectante, atento aos sinais que lhe são segredados, ora do real, ora do imaginário, e quase sempre da mediação de imagens que apagam as fronteiras entre ambos, o artista ouve a voz das ruas, participa de medos e desejos coletivos, mas essa voz lhe traz simultaneamente o eco de sua infância profunda, que ressoa na Casa, no Quintal, no Jardim." Cleise Mendes

Jogos de Poder na Escola da Vida 9788553300150 Lucila Rupp R$50.00 R$25.00 A educação de um indivíduo ocorre mediante condutas de aprendizagem. E a vida comporta múltiplas aprendizagens. Aprendizagem é modificação de comportamento. O processo é dinâmico, constante e acompanha a trajetória humana. Nem sempre nos damos conta de quando, onde e porque aprendemos determinados comportamentos; estes são sempre passíveis de novas aprendizagens, isto é, de modificações. Mas, aprendizagens anteriores por vezes representam resistências às novas aprendizagens que nos são oferecidas. O rumo a ser traçado, as estratégias a serem utilizadas são imprevisíveis, carecem de ser aprendidas e revisadas a cada novo momento. Entretanto, garanto de antemão: somos todos participantes dessa Escola e a todos é concedido poder

Jorge Sanmartin – O fantástico mundo da 
bola 9788589059824 José de Jesus Barreto R$40.00 R$20.00 A paixão pela palavra, pelo microfone e pela bola, o fascínio pelo rádio, pela frase precisa, bem dita e pelo futebol compõem o cardápio dessa obra, Jorge Sanmartin – O fantástico mundo da bola, perfil do personagem e memórias de 50 anos de vida profissional de Sanmartin, o Super San: radialista, jornalista, comunicador e cidadão decente, profissional correto, repórter obstinado pela informação, em busca nunca acabada de perfeição, compromissado com o ouvinte, o leitor, o seguidor cativo. Mais que isso, este livro é um canto de louvor aos amigos de estrada, também de críticas aos descaminhos, e um agradecimento a certos amores de vida: a bola, o rádio, a música, as boas companhias e as palavras, benditas.

Marce 9788589059541 Gláucia Lemos R$35.00 R$17.50 Mirando o espelho do tempo, Gláucia Lemos encara neste romance as rugas da alma humana, esculpindo-as com letras que talham sulcos, ora profundos, ora delicados, frisados pelo embate entre as perdas e ambições, laços e desenlaces, sonhos tolhidos e rupturas de personagens de uma família que se reencontram depois de 26 anos de dispersão para discutir e assinar um testamento. 
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Margarida Bem-me-quer 9788589059336 Débora Knittel R$44.90 R$22.45 Um lindo poema em versos curtos que conta a história de um jardim onde mora uma margarida muito especial. O leitor acompanha a rotina da florzinha desde o amanhecer até o anoitecer, e a partir do ponto de vista dela, enxerga um mundo encantado de insetos, pássaros e outras flores. As ilustrações são de Enéas Guerra.

Não Somos Anjinhos 9788553300044 Gusti Rosemfett R$59.90 R$34.95 Nos revela com graça, afetividade e um senso muito simples e direto da realidade, a vida vivida por crianças com síndrome de Down e suas famílias. E desmente algumas das crenças mais difundidas sobre elas:
– Sempre estão felizes? Não, também se entristecem e se aborrecem, divertem-se e choram; são amorosos e fazem piadas e riem dos outros, mentem e fazem travessuras... Anjinhos? Não! São crianças.

Notas Mínimas 9788589059237 Katherine Funke R$35.00 R$17.50 Coletânea de microcontos da jornalista Katherine Funke, catarinense radicada na Bahia. São narrativas curtas que abrangem momentos sublimes de uma vasta gama de situações humanas, a maioria delas em circunstâncias bastante comuns, como uma caminhada pela rua, a fila de um banco ou a espera em um aeroporto. Os textos foram originalmente publicados em blog. Ilustrado pelo designer Enéas Guerra com traços de bico de pena digital.

O curioso destino de Rita Quebra-Cama e 
outros contos 9788589059909 Ricardo Ishmael R$44.90 R$22.45 "O curioso destino de Rita Quebra-Cama" marca a estreia do jornalista Ricardo Ishmael na literatura. Reúne sete contos de ficção, incluindo aquele que dá título à obra. As histórias são ambientadas no sertão nordestino, lugar de origem do escritor, mas tratam de temas universais: disputa pela posse de terras, conflitos armados, dramas de família, relações amorosas, lendas populares. Violência, tragédia e realismo fantástico estão presentes em algumas narrativas, que também trazem aspectos pitorescos da vida no sertão contados de forma ágil, direta. As personagens e seus dilemas, embora saídos inteiramente da imaginação do autor, compõem um recorte fiel, dinâmico e atemporal das experiências de mulheres e homens sertanejos, os habitantes desta "sociedade roçaliana" como bem define Elomar Figueira Melo e à qual Ricardo Ishmael pertence. O livro, publicado pela Solisluna Editora, é ricamente ilustrado com a arte de Juraci Dórea, artista baiano consagrado internacionalmente pelo trabalho com desenho, pintura, escultura e fotografia. O prefácio é do jornalista e diretor de Jornalismo da Rede Bahia de Televisão, Roberto Appel, e os textos da "orelha" e contracapa, respectivamente, da poetisa e escritora Mabel Velloso e do poeta e cantador Xangai.

Olho desarmado 9788589059176 Sonia Rangel R$100.00 R$50.00 Os Secretos que compõem a primeira parte do livro configuram lugares-sensação, alvéolos de tempo-espaço, de esquecimentos-memória, lá, onde uma pessoa pode encontrar-se com ela mesma - e aí já se redobra em duas - também lá, onde apenas dois seres se encontram e não há testemunha para o seu cúmplice achado. Os Secretos abrigam o estranho e o precioso que se encontra e se perde nas solidões. Porém, no último Secreto, encontros e trocas se desdobram numa outra constelação. Infindável jogo de sorte ou sortilégio, brincadeira com um desenho em traços, convite a ser completado ou colorido por cada leitor, particular e desconhecido: o desenho da página 86 poderá tornar único cada exemplar deste livro

Perdidos e Achados 9788553300006 Fátima Santa Rosa R$45.00 R$22.50 Perdidos e Achados traça paralelos entre o trabalho da psicoterapia e a escuta poética – uma escuta aberta ao devir, ao inusitado desconcertante e surpreendente que pode se r evelar nas/das entrelinhas do supostamente conhecido. A poesia é convidada de honra, e apresentada como recurso e possibilidade de se produzir o que Jung chamou de a coisa eficaz: uma experiência transformadora/renovadora. A escrita nasce do pensamento-fantasia – caminho intermediário – e cria um texto composto de fragmentos que conversam entre si e convidam a uma leitura interativa. A importância da reflexão sobre o processo de escutar é a respiração deste livro.

Protocolo Lunar 9788589059718 Sonia Rangel R$29.90 R$14.95 "Encenado pelo grupo Os Imaginários, Protocolo Lunar levou essa fantasia cênica a seus já milhares de espectadores, em diversas temporadas, mostras e festivais. Agora, com sua publicação em livro, o texto se oferta à encenação virtual que todos nós produzimos no ato da "simples" leitura. Cada um poderá percorrer seu quintal particular, conectá-lo a esses amores e estrepolias cósmicas, e descobrir que o "mundo da Lua", antro de loucos e criançãs, nada mais é que nosso palco interno, um tablado de sonho onde o desejo está sempre a dançar." Cleise Mendes

Quando somos um só 9786586539226 Alessandro Marimpietri R$54.90 R$27.45 Inspirado na experiência de cumplicidade e afeto na relação do autor, Alessandro Marimpietri, e seu filho Lucca, este livro lança luz sobre o relacionamento dos pais com seus filhos, permitindo a ambos o crescimento e a compreensão profunda da vida e de seus significados simbólicos. Em linguagem acessível às crianças, permeado por uma narrativa ilustrada que foi ricamente desenhada por Esteban Vivaldi, o livro “Quando Somos um Só” encanta pessoas de todas as idades. Pode ser lido pelos pais, para seus filhos; pelos filhos, para seus pais ou, ainda, pode tornar-se uma ótima oportunidade de leitura para ser compartilhada em família. Este é um livro que enaltece a vivência da paternidade e a potência do amor como chance de reinvenção da vida.

Quando você for sua 9788553300082 Allê Barbosa R$39.90 R$19.95 Este livro é para lhe inspirar a se perceber melhor, a se querer mais, a ter um momento seu com você mesma. São contos, crônicas e poemas. Textos bem-humorados sobre amor, sexo, viagem, amizade e autoestima. Você é mais bonita do que pensa, mas isso não tem a ver com o seu cabelo ou o seu corpo. O seu corpo é apenas uma fração da sua beleza e a sua energia é o que vale. Portanto, isto é o que lhe manterá sempre viva. 

Que bicho doido! 9788589059527 Enéas Guerra R$40.00 R$20.00 De um mesmo contorno aparecem bichos que existem e também bichos doidos inventados, em uma forma lúdica e divertida. Os sons dos grunhidos, uivos, urros, guinchos, roncos, inspiram a criança a inventar seu próprio bicho doido!

Respire Certo! E Vença o Medo 9788589059312 Adelina Baraúna R$25.00 R$12.50 A autora compartilha sua trajetória - de engenheira civil à professora de yoga e yogaterapeuta - e ensina modos de controlar medos, reduzir ansiedades e aumentar o prazer de viver. Adelina mostra como praticar a yoga no dia-a-dia ajuda a valorizar cada momento e a encarar melhor os desafios naturais da vida. O livro traz ainda sugestões de leituras e uma série de pequenos textos que compartilham pontos de vista sobre a vida. 

Saíra Sete Cores 9788589059305 Débora Knittel R$44.90 R$22.45 Saíra Sete Cores é um passarinho de cores fortes e vibrantes, que nasce, cresce, encontra um amor e tem seus próprios filhotes. A autora, a psicopedagoga Débora Knittel, descreve em linguagem poética cada etapa da trajetória, relacionando-a aos ciclos da natureza, verão, outono, inverno e primavera. Uma peça para encantar crianças apaixonadas por bichinhos simpáticos como sapos, camaleões e outros seres da Mata Atlântica.

Seguindo as trilhas de um Livro 9788553300020 Jonar Brasileiro R$49.90 R$24.95 E os moinhos do tempo continuaram a girar suas pás quixotescas... Dos próximos sete ou oito meses da nossa vida em comum, que contar? Desde que a paixão fora submetida à condição de brincadeira, que acrescentar sobre os jogos com os quais ocupávamos seu lugar? Das nossas vidas individualmente dispostas, Low-tar continuava a pintar seus quadros incompletos, oferecendo a tela do seu corpo para mais alguns detalhes de paisagens. Eu, por meu lado, ia escrevendo os meus contos, sem o prazer leviano dos seis livros publicados por Carlos Golfão e sem a paixão compulsiva do último (por conta da qual o assassinei em minha vida), tratando-os como as peças literárias que eram. Estava aprendendo sobre literatura muito mais do que seria possível apreender da vida.

Somos mesmo todos censores? 9786586539158 Perry Nodelman R$45.00 R$22.50 “É possível, vejo-me perguntando agora, que a tranquilidade com a qual eu, naquele momento, proclamei que não há ‘nada que uma pessoa deveria ser impedida de dizer ou escrever’, incluindo ‘qualquer coisa sexista ou racista’, tenha se originado de minha falta de experiência pessoal, como um homem velho e branco, de encontrar esse tipo de estereótipos sobre pessoas como eu, nos livros para crianças?” Perry Nodelman

Este livro é um pequeno tesouro, o primeiro texto – Somos todos censores, de 1992 e um clássico da bibliografia sobre o tema – é acompanhado por uma réplica inédita, do próprio autor. Trata-se de um exemplo raro de honestidade e rigor científicos, que torna os dois trabalhos uma referência a ser seguida, pois eles subvertem, em certa medida, a lógica acadêmica em vigor. Os efeitos do acirramento dos conflitos étnico-raciais e de gênero das últimas décadas, atuam sobre as convicções do escritor. À argumentação contra qualquer censura, sustentada em fins do século xx, Nodelman aponta traços seus, até então insuspeitáveis, que vão do racismo ao preconceito. Essa passagem de uma defesa abstrata da censura a um chamamento à responsabilidade comprometida dos adultos com os graves problemas sociais da contemporaneidade muda o foco e relativiza o papel dos adultos como censores. Discutir a censura remete aos aspectos mais polêmicos que dizem respeito à crítica do livro para crianças: qual o papel do politicamente correto? Qual o papel da leitura na formação dos valores dos futuros agentes sociais? Qual o fundamento da divisão dos leitores por faixas etárias? Toda seleção é uma censura? Em um mundo onde a censura retorna como protetora das tradições e da manutenção do status quo para cercear as vozes que rompem o silêncio e conquistam sua visibilidade, estas reflexões não são apenas necessárias, mas imprescindíveis.
Lenice BuenoTecelagem - uma história ilustrada 9786586539189 Goya Lopes R$54.90 R$27.45 Neste livro, Loom e Axó contam a história da tecelagem manual, uma das atividades mais antigas da humanidade, que até hoje é um artesanato muito utilizado. 
No continente africano, há uma grande variedade de teares; em cada comunidade, o modelo é diferente. Os tecidos, produzidos pelos tecelões, vestem reis e pessoas comuns em festas e cerimônias, e simbolizam distinção e elegância.

Trajeto Criativo 9788589059701 Sonia Rangel R$40.00 R$20.00 Sem pretender nenhum "modelo" para enquadramento, afirmam-se aqui reconhecimento e função de operações poéticas que poderão estimular artistas na difícil tarefa de olhar com os próprios olhos e traduzir seus pensamentos.

Treze Contos Reais 9788589059923 José de Jesus Barreto R$40.00 R$20.00 A literatura baiana existe. ‘Treze Contos Reais’ é prova. Nos temas abordados, no palavreado e ritmo do escrito, nos traços desassombrados de Enéas Guerra, nas cores e edição da Solisluna, no jeito de observar e compreender as ocorrências desse mundo sem fronteiras entre o aqui e o acolá, o deleite e o assombro. Esta obra tem gosto de mistério e mistura, coisas da Bahia.

Um canto dentro de mim 9786586539134 Lucymeire Ferraz de 
Araújo Ulmer R$54.90 R$27.45 Um universo inteiro cabe nesse canto escondido dentro de mim. Lá, onde encontro a mim mesma, me reconheço linda, louca e feiticeira. Sem medos, sem promessas, sem filtros... Nua e crua, simplesmente eu.

Um encontro inesperado 9788553300143 Liz Passos R$45.00 R$22.50 Em 2015, dei de cara com um câncer e não entendi nada. Como assim? Câncer não é aquela doença grave que só acontece com os outros? Eu estava esperando um namorado, um carro novo e recebo isso? Endereço errado, com certeza! Mas era pra mim, sim. E depois desse encontro assustador e muito inesperado, comecei a entender que nada mais seria como antes. 
No meio do caos, encarei a criatura nos olhos e resolvi lutar com ele, mas durante a batalha, resolvi também que queria aprender tudo que, com certeza, ele iria me ensinar. Esta é uma pequena história que conta como, curiosamente, o câncer me curou e me ensinou o que, até então, eu não havia entendido.

Um século de jornalismo na Bahia 1912 - 
2012 9788589059534 Carlos Ribeiro R$99.00 R$49.50 O livro "Um século de jornalismo na Bahia" apresenta um panorama dos acontecimentos registrados nas páginas do Jornal A Tarde nas edições de cem anos, publicadas entre 15 de outubro de 1912 a 15 de outubro de 2012. Com relato resumido na visão do jornalismo diário, estão os principais fatos e notícias da Bahia, do Brasil e do mundo. Ilustrado com mais de 600 imagens a edição de arte desta publicação está em sintonia com os avanços da tecnologia gráfica durante o período de cem anos do jornal A TARDE, a evolução da composição tipográfica e o uso da fotografia e das ilustrações. O design do livro apresenta as matérias, recortes, títulos e leads nos tipos originais utilizados em cada etapa da história do jornal.
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Uma família pra lá de diferente 9788589059961 Lilia Gramacho,Rafa 
Anton R$45.00 R$22.50 O amor acaba? A amizade vira amor? O amor vira amizade?

Para entender as mudanças que estão acontecendo na sua vida, o garoto dessa história faz muitas perguntas. Agora, serão duas casas, novos irmãos e uma família pra lá de diferente. Mas que também é igual à de muita gente.

Vaporzinho 9788589059213 Enéas Guerra R$39.90 R$19.95 O livro conta, em cores e versejos com gosto de tabocas e abafa-banca da infância, a história de um vaporzinho inspirada nos navios a vapor da antiga Cia de Navegação Baiana que faziam o transporte de gente e de mercadorias entre o porto de Salvador e os cais dos principais pontos produtores do Recôncavo singrando as águas da Baía de Todos-os-Santos. 

Xing Ling made in China 9788589059510 Victor Mascarenhas R$29.90 R$14.95 Governos e pessoas controladas por grandes corporações, caos urbano e especulação imobiliária desenfreada. Parece o noticiário do dia, mas é o pano de fundo de "Xing Ling made in China", uma ficção científica alegórica, farsesca, debochada e política que marca a estreia de Victor Marcarenhas como romancista. Em meio a terroristas traficantes de drogas sintéticas, santos barrocos de plástico, baianas fortemente armadas e burocratas chineses, Xing Ling nos leva para um futuro, cada vez mais presente, onde nada é o que parece ser e tudo parece ser algo que não é.

Patos e Lobos-Marinhos – conversas sobre 
literatura e juventude 9786586539233 Sara Bertrand R$45.00 R$22.50 Bater nas bordas, estender fronteiras, ir além dos limites e preconceitos, hoje em dia, é urgente, porque ser jovem é despertar para o discurso; é romper as bordas de uma narrativa com a qual eles foram recebidos durante a infância, para encontrar uma linguagem própria. (...) Os textos reunidos neste livro, sobre literatura pensada para adolescentes e jovens, abordam essa vibração sob diferentes pontos de vista, a voz das mulheres; a sonoridade de nossa língua; o medo da linguagem e dos livros como representações da música dos povos.

Martim Barulim - os sons do bebê 9786586539271 Natália Paiva R$45.00 R$22.50 Martim, ao modo dos bebês, investiga o mundo ao seu redor e interage com seu corpinho, de onde saem barulhinhos engraçados. “Martim Barulim”, história de Natália Paiva, ilustrada por Luísa Amoroso, explora, de um lado, a
relação afetiva e de cuidado entre o bebê e seus pais e, do outro, o universo particular do corpo que se adapta ao mundo. Escrito em português “infantoafetivo” cheio de rimas e onomatopeias, o livro conecta bebês e
leitores numa experiência prazerosa e cheia de amor.
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