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Jogador Irresistível, Christina Lauren 
«Uma leitura compulsiva que é uma bomba. Um 

Casanova incorrigível. E uma lição de química demasiado 
escandalosa para ser ensinada na escola... 

Quando Hanna Bergstrom ouve um raspanete do irmão 
superprotector, por estar a negligenciar a sua vida social 
para se dedicar apenas aos estudos, decide aceitar o desafio 
implícito que ele lhe lança: sair, fazer novos amigos, 
namorar... 

E quem melhor para a transformar na mulher fatal, que 
todos os homens irão desejar, do que o melhor amigo do 
irmão, Will Sumner, investidor de risco, sedutor, bonito e 
playboy sem cura? Will corre riscos na profissão, mas tem 
reservas quanto ao desafio de Hanna... 

Até que, numa noite louca, a sua inocente mas sedutora 
aluna o leva para a cama - e lhe ensina uma ou duas coisas 
sobre como estar como uma mulher que ele não conseguirá 
esquecer. Quando Hanna descobre o seu próprio poder de 
sedução, é a vez de Will provar que é o único homem que 
ela precisa. (...).-. 

Editora - Marcador Editora 
Preço - 17,50 euros 

A Tentação de D. Fernando, Jorge Sousa Correia 
« Uma história que desvenda os cenários políticos de 

um reino à beira de perder a independência. 
Quais os vícios de D. Fernando e da sua época? Como 

governou o reino e permitiu a devassa da Corte? De que 
forma ascendeu ao poder D. Leonor Ides? Que alianças 
ameaçaram Portugal? porque razão o povo saiu à rua para 
se revoltar? 

Neste livro, jorge Sousa Correia partilha com os leitores 
as intrigas e os escândalos que levaram D. Fernando a cair 
em tentação."No registo que já conhecemos, o autor 
apresenta um novo romance pleno de ritmo, e emoção, e 
uma escrita verdadeiramente empolgante. Ao longo das 
suas páginas acompanhamos o fim da 1' Dinastia, resultado, 
em boa parte, da ambição e grande predileção do Rei pelos 
prazeres amorosos (e pouco gosto pelas batalhas) e a ascensão 
do Mestre de Avis.■. 

Editora - Clube do Autor 
Preço -17,00 euros 

O Edifício de Pedra, Asli Erdogan 
«Com subtileza e sensibilidade, a escritora e jornalista 

turca, presa durante 132 dias por oposição ao regime do 
Presidente Erdogan, apresenta nesta obra literária em retrato 
universal dos excessos de um Estado. 

Através do grito de uma mulher encerrada no Edifício de 
Pedra, Asli Erdogan denuncia os mais tratos, a tortura e a 
violência policial. Apesar da dureza do tema, esta obra é um 
cântico singular, atual e marcado por um lirismo 
surpreendente. 

Este livro é como um cântico poético, duro, cru e de uma 
doçura paradoxalmente inconcebível. E é mesmo um texto 
raro sobre um dos não-ditos da vida moderna e do poder 
abusador de alguns Estados... 

Editora - Clube do Autor 
Preco - 14,00 euros 


