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Cultrix lança livro sobre o assassinato que desencadeou o conflito da Primeira Guerra

Há exatos 100 anos, o arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do Império Habsburgo e

sua esposa Sofia, a Duquesa de Hohenberg foram assassinados pelo nacionalista sérvio

Gavrilo Princip, em Sarajevo. O assassinato serviu como pretexto para dar início a Primeira

Guerra Mundial em um cenário marcado pelo domínio de três grandes impérios: Alemanha,

Rússia e Áustria-Hungria. Além disso, o crime tornou-se um evento político que ajudou a

desencadear outros conflitos. A história por trás do famoso assassinato político está

detalhada no livro O assassinato do Arquiduque – Sarajevo 1914 – O romance que mudou

a história do Mundo e deu início à Primeira Guerra Mundial (Cultrix, 376 pp., R$ 52),

assinado por Greg King, autor de onze livros de história social e da realeza europeia

publicados no mundo inteiro e Sue Woolmans, escritora e historiadora da realeza.
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Lançamento da Novo Conceito é recheado de terror e fantasia
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Autência lança coletânea de contos clássicos de terror adaptados para o leitor
moderno
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Invasão alienígena, romance e aventura são os temas que se misturam no livro
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