+6 BONS LIVROS
Tom Sawyer – Mark Twain

Ivanhoe – Walter Scott

Há um rapaz que só se mete em sarilhos, odeia as segundasfeiras, a escola e a catequese; quer ser pirata, ladrão e
assaltar casas assombradas! Esse rapaz chama-se Tom
Sawyer e, se leres as suas histórias, verás como, no fundo,
apesar da matreirice, é um jovem muito corajoso e com um
coração de ouro.

Ivanhoe é um romance histórico do escritor escocês Walter
Scott, publicado em 1820. Narra a luta entre saxões e
normandos e as intrigas de João sem Terra para destronar
Ricardo Coração de Leão. É considerado o primeiro romance
histórico do romantismo.

DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/As-Aventuras-de-TomSawyer-Mark-Twain/a7122735

A Volta ao Mundo em 80 dias – Júlio Verne
A Volta ao Mundo em 80 Dias é um romance de aventura
escrito pelo francês Júlio Verne e lançado em 1873. A obra
retrata a tentativa do cavalheiro inglês Phileas Fogg e seu
valete, Passepartout, de circum-navegar o mundo em 80
dias. É considerada uma das maiores obras da literatura
mundial, tendo inspirado várias adaptações ao cinema e ao
teatro.
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/A-Volta-ao-Mundo-em80-Dias-VERNE-JULIO/a287439

DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/Ivanhoe-Sir-WalterScott/a51047

Saga Mistborn – Brandon Sanderson
Num mundo onde as cinzas caem do céu e as brumas
dominam a noite, o povo dos Skaa vive escravizado e na
absoluta miséria. Durante mais de mil anos, o Senhor
Soberano governou com um poder divino inquestionável e
pela força do terror. Mas quando a esperança parecia
perdida, um sobrevivente de nome Kelsier escapa do mais
terrível cativeiro graças à estranha magia dos metais – a
Alomancia – que o transforma num “nascido nas brumas”,
alguém capaz de invocar o poder de todos os metais.
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/O-Imperio-FinalBrandon-Sanderson/a790487

A Flecha Negra – Robert Louis Stevenson
A Flecha Negra situa-se num período determinante da
História de Inglaterra, quando o trono foi disputado por duas
casas reais, numa contenda que ficou conhecida como «A
Guerra das Rosas», em que se opunham a rosa branca,
símbolo da Casa de Lancaster, e a rosa vermelha de York. São
narradas as façanhas de Richard Shelton, um jovem
cavaleiro que terá de tomar um dos lados do conflito, ao
mesmo tempo que vinga a morte do seu pai e salva Joanna,
a donzela em perigo, de um casamento indesejado.
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/A-Flecha-Negra-RobertLouis-Stevenson/a609023

Contos Exemplares – Sophia de Mello Breyner
Um bispo que tenta, a todo o custo, salvar uma igreja; uma
mulher que não olha a meios para atingir fins; três reis à
procura de uma nova luz… Para além do Bem e do Mal, de
Deus e do Diabo, estes sete contos exemplares revelam, de
modo único, as subtilezas da vida interior e a profundidade
essencial da vida humana.
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/Contos-ExemplaresSophia-de-Mello-Breyner-Andresen/a704683

