
+6 BONS LIVROS 
 

Miguel Strogoff – Júlio Verne 
O Clã dos Tártaros incita a uma rebelião que divide a 
Rússia; na longínqua cidade de Irkutsk o irmão do Czar 
lidera a resistência. O correio do Czar, Miguel Strogoff é 
enviado numa missão secreta: furar as linhas inimigas e 
informar o irmão do Czar sobre o traidor que tem vindo a 
minar a resistência. O livro icónico que trouxe a Rússia 
para tema literário da grande literatura ocidental. 
 
DISPONÍVEL EM 
o FNAC: https://www.wook.pt/livro/miguel-strogoff-

julio-verne/22130613 
 

Peter Pan – J. M. Barrie 
Era uma noite de sexta-feira. Os Darling jantavam em 
casa de uns amigos e a cadela Nana ficara presa no pátio. 
O caminho estava livre para Peter Pan, o rapaz que se 
recusava a crescer, vir buscar a sua sombra e levar os 
pequenos Wendy, John e Michael para a Terra do Nunca. 
Uma ilha encantada, povoada de sereias, peles-vermelhas 
e piratas, capitaneados pelo sinistro Jaime Gancho e onde 
se vai desenrolar uma bela história de iniciação. 

 
DISPONÍVEL EM 
o FNAC: https://www.wook.pt/livro/peter-pan-j-m-

barrie/224430 

 

As 10 Figuras Negras – Agatha Christie 
Dez desconhecidos, que aparentemente nada têm em 
comum, são atraídos pelo enigmático U. N. Owen a uma 
mansão situada numa ilha da costa de Devon. Durante o 
jantar, a voz do anfitrião invisível acusa cada um dos 
convidados de esconder um segredo terrível, e nessa 
mesma noite um deles é assassinado. A tensão aumenta à 
medida que os sobreviventes se apercebem que o 
assassino está entre eles e se prepara para ir atacar uma e 
outra vez... 

 
DISPONÍVEL EM 

o FNAC: https://www.wook.pt/livro/as-dez-figuras-
negras-agatha-christie/41218 

 

O Triunfo dos Porcos – George Orwell 
Publicado pela primeira vez em 1945, O Triunfo dos 
Porcos transformou-se na clássica fábula política deste 
século. Acrescentando-lhe a sua marca pessoal de 
mordacidade e perspicácia, George Orwell relata a 
história de uma revolução entre os animais de uma 
quinta e o modo como o idealismo foi traído pelo poder, 
pela corrupção e pela mentira. 

 
DISPONÍVEL EM 
o FNAC: https://www.wook.pt/livro/o-triunfo-dos-

porcos-george-orwell/65444 
 

Mataram a Cotovia – Harper Lee 
O romance inesquecível de uma infância vivida numa 
cidade pacata do Sul e a crise de consciência que a 
abalou. Compassivo, dramático e profundamente 
comovente, To Kill A Mockingbird leva os leitores às raízes 
do comportamento humano - à inocência e experiência, 
bondade e crueldade, amor e ódio, humor e pathos. 

 
DISPONÍVEL EM 
o FNAC: https://www.wook.pt/livro/mataram-a-

cotovia-harper-lee/12851080 
 

O Cavaleiro da Dinamarca 

– Sophia de Mello Breyner 
No regresso de uma longa peregrinação à Palestina, o 
Cavaleiro tem apenas um desejo: voltar a casa a tempo de 
celebrar o Natal com a sua família. Nessa viagem, 
maravilha-se com as cidades de Veneza e Florença, e ouve 
histórias espantosas sobre pintores, poetas e 
navegadores. São muitas as dificuldades com que se 
depara, mas uma força inabalável parece ajudá-lo a 
passar essa noite tão especial com aqueles que mais ama. 

 
DISPONÍVEL EM 
FNAC: https://www.wook.pt/livro/o-cavaleiro-da-
dinamarca-sophia-de-mello-breyner-andresen/15270904 
  


