
22/7/2014 Escrev-Arte: [Novidades Literárias] Lançamentos Editora Pensamento - Junho/2014

http://escrev-arte.blogspot.com.br/2014/06/novidades-literarias-lancamentos_26.html 1/7

Início Promoções Resenhas Parcerias Colunas Lidos Contato
 

26
JUN
2014 [Novidades Literárias] Lançamentos

Editora Pensamento - Junho/2014
Olá leitor, tudo bem????

Hoje estou trazendo as novidades deste mês na Editora Pensamento. Muitos lançamentos incríveis

que aposto que você vai gostar. Veja só:

MADAME BLAVATSKY - A Mãe da Espiritualidade Moderna

Gary Lachman

Sinopse: Pioneira. Visionária. Provocativa. Filha de aristocratas

russos, Helena Petrovna Blavatsky foi uma buscadora espiritual

que viajou por cinco continentes e uma das fundadoras da

Sociedade Teosófica. Aclamada por muitos como um ícone e

considerada uma fraude por alguns, apesar do interesse

perene pela sua vida, textos e filosofia, mais de um século

após sua morte nenhuma biografia concisa tinha examinado

as controvérsias e o legado desta pensadora influente, que

ajudou a definir a moderna espiritualidade esotérica. Este livro

preenche justamente essa lacuna, desvendando a mulher por

trás do mito “o enigma Blavatsky”, pouco a pouco construído

em biografias anteriores.

Ficha Técnica

ISBN: 978-85-315-1860-7

Editora: Pensamento 

Lançamento: 17/06/2014

Edição: 1ª ed.

Formato:16 x 23cm Lombada:1,3cm

Brochura / 280 pp.  /   R$ 43,50 / Psicologia / Tiragem: 3.000 exs.

COMO MIMAR UM LEONINO

Orientações da vida real para relacionar-se bem e ser amigo do quinto signo do zodíaco

Mary English

Sinopse: Generoso, dramático, exibido... e fútil... Isso lembra os leoninos que você conhece?

Gostaria de saber como atender às necessidades deles, fazendo-os se sentirem felizes e com a juba

exuberante? Sabia que atenção nunca é demais para eles? As informações privilegiadas deste

livro orientarão você a montar um mapa astral, oferecendo estratégias e soluções práticas para

que você saiba como lidar com os leoninos de sua vida.

Valendo-se de sua vasta experiência com clientes e usando exemplos da vida real, Mary English

orienta você para que saiba Como Mimar um Leonino.

Ficha Técnica

ISBN: 978-85-315-1866-9
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Lançamento: 17/06/2014

Edição: 1ª ed.

Formato: 13 x 19 cm  Lombada: 0,6 cm

112 pp. / R$ 14,90 / Esoterismo / Astrologia / Tiragem: 5.000 exs. 

COMO ACALMAR UM VIRGINIANO

Mary English

Sinopse: Uma análise bem-humorada do nativo de Virgem:

organizado, analítico... e perfeccionista. Essa descrição o faz

lembrar os virginianos que você conhece? Quer saber por que

a perfeição é tão importante para eles? Descobrir como

aplacar seus nervos quando ficam ansiosos? As informações

privilegiadas contidas neste livro orientarão você a montar um

mapa astral. Com ele, você compreenderá melhor o

virginiano, poderá reduzir os conflitos e garantir relações

pacíficas com esse sexto signo do zodíaco. Valendo-se de sua

vasta experiência com clientes e usando exemplos da vida real,

Mary English mostra a você, de maneira prática e divertida,

Como Acalmar um Virginiano.

Ficha Técnica:

ISBN: 9788531518652
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Autor: Mary English

Tradução: Marcello Borges

Editora: Pensamento
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O ASSASSINATO DO ARQUIDUQUE – Sarajevo, 1914 –

O Romance que mudou a História do Mundo e deu Início à

Primeira Guerra Mundial

Greg King e Sue Woolmans

Sinopse: No verão de 1914, três grandes impérios dominavam

a Europa: Alemanha, Rússia e Áustria-Hungria. Quatro anos

depois, todos haviam desaparecido no caos da Primeira

Guerra Mundial. Um acontecimento precipitou o conflito e por

trás dele havia uma trágica história romântica. Quando o

herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Fernando,

casou-se por amor contra a vontade do imperador, ele e sua

esposa, Sofia, passaram a ser hostilizados e evitados. Os

projéteis disparados em Sarajevo não apenas puseram fim à

sua história de amor, como também levaram à guerra e

desencadearam outros conflitos nas décadas seguintes. Neste

relato biografico brilhante em meio a um cenário de luxo e

ostentação, O Assassinato do Arquiduque combina histórias da realeza europeia, romance

comovente e crime político num palpitante retrato do fim de uma era. Cem anos depois, esta

obra desvenda a surpreendente verdade por trás dos assassinatos – inclusive a cumplicidade da

Sérvia – e passa em revista boatos de conspiração e negligência oficial. O incidente de Sarajevo

condenou os filhos do casal a vidas marcadas por perdas, exílio e horrores nos campos de

concentração nazistas, entre outras consequências terríveis provocadas pela morte dos pais.  

Desafiando mitos acumulados em livros e filmes sobre o tema ao longo de um século, O

Assassinato do Arquiduque se apresenta como uma história de amor profundamente humana,

destruída pelo crime, pela revolução e pela guerra.

Ficha Técnica:
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Postado por Nadja Moreno às 08:00 

Marcadores: Grupo Pensamento, Lançamentos, Novidades Literárias

MUNDO DO LUXO

O Passado, o Presente e o Futuro das Marcas de Luxo

Mark Tungate - Autor do best-seller A História da Propaganda

Mundial, publicado pela Editora Cultrix

Sinopse: O termo “luxo” quase perdeu seu significado após

uma infinidade de mercadorias aspirantes ao título de

luxuosas se apoderarem dele. Mas o que é realmente o luxo?

Quais são as marcas genuinamente luxuosas? Quem são os

seus consumidores, e como essas marcas atraem e retêm esses

consumidores? Acima de tudo, qual o futuro da indústria do

luxo, agora que a extravagância saiu de moda? 

Dinâmico, interessante e repleto de entrevistas exclusivas, o

livro Mundo do Luxo leva o leitor a viajar pelo universo do

luxo, mostrando os bastidores das empresas mais sofisticadas e

seu funcionamento.

Ficha Técnica:

ISBN: 978-85-98903-84-2

Editora: Seoman

Lançamento: 17/06/2014

Edição: 1ª ed.
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HISTÓRIA DA LITERATURA OCIDENTAL SEM AS PARTES CHATAS

Um Guia Irreverente para Ler os Clássicos sem Medo

Sandra Newman

Sinopse: Diante dos grandes clássicos da literatura, você

sempre se pergunta: Quais são os livros mais importantes? Que

autores vale mesmo a pena tentar ler? Posso ler só o resumo

de alguns livros? Agora você poderá apreciar sem medo as

obras clássicas da literatura.

Este livro muito bem fundamentado vai guiá-lo sem

sobressaltos e com muitas risadas através de toda a literatura

ocidental, século por século: desde os clássicos gregos até o

romance moderno, passando por Homero, Shakespeare,

Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Jane Austen, Dostoievski,

Tolstoi, James Joyce, Proust e Virginia Woolf.

História da Literatura Ocidental sem as Partes Chatas traz

divertidos resumos de enredos, definições bem-humoradas de

movimentos literários e fatos reveladores sobre a vida dos escritores. Como a maioria das obras

ganharam notas de 1 a 10 nos quesitos Importância, Acessibilidade e Diversão. Você descobrirá o

que realmente vale a pena ler e o que pode ser descartado sem culpa.

Ficha Técnica:

ISBN: 978-85-316-1274-9

Editora: Cultrix

Lançamento: 17/06/2014

Edição: 1ª ed.
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Responder

Olá

Achei interessante o livro O Assassinato do Arquiduque, parece ser um livro

histórico muito bonito.

26 de junho de 2014 15:21janaina silva

Responder

O único livro que realmente me agradou foi O Assassinato do Arquiduque.

28 de junho de 2014 17:31Raquel Pereira

Responder

Os livros que me pareceram mais interessantes são: História da literatura

ocidental - sem as partes chatas e O assassinato do Arquiduque.

Bjok

28 de junho de 2014 23:22Érika Rufo

Responder

Não curti muito os lançamentos desse mês. O que mais me interessou foi O

Assassinato do Arquiduque.
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