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destaques

Visite também 
a feira do livro on-line 
no nosso site

História, mitologia, thriller, grandes exploradores. 
BD pautada pelo rigor, pela excelência do traço. 
Informação e diversão de mãos dadas. Para todos.

Darwin, vols. 1 e 2
Uma outra forma de conhecer 
Charles Darwin, naturalista e biólogo 
com inegável impacto no mundo da 
ciência.

Tenzing
1953. A mais alta montanha do 
mundo ainda não fora «vencida». 
Fique a par dos contornos para 
chegar ao topo.

Magalhães
Saiba quem foi um dos maiores 
exploradores de todos os tempos, 
que revolucionou a navegação 
mundial.

Churchill, vols. 1 e 2
Um dos grandes estadistas do 
século xx, o «Velho Leão» teve uma 
vida digna de romance. Conhecer 
a sua vida é também conhecer a 
História.

Lenine
Lenine combateu para defender 
as suas ideias e impor o comunismo 
na Rússia. Um ícone internacional do 
comunismo no século xx.

Estaline
Ditador responsável por milhares de mortes, foi um dos grandes 
líderes políticos do século passado. Perceba os meandros da sua 
actuação.

O Nascimento dos Deuses
Integrando a colecção de BD «Sabedoria dos Mitos», deixe ‑se 
guiar aos primórdios, ao momento em que os primeiros deuses 
do panteão grego ganham vida.

Édipo
Um álbum imperdível sobre um dos mitos mais conhecidos. 
Haverá forma de escapar ao destino?

Prometeu
Zeus pede a Prometeu que faça seres mortais, mas este acaba 
por ser objecto da fúria do rei dos deuses...

O Guardião, vols. 1 e 2
Vince começa por proteger os negociantes de arte do Vaticano, 
mas é desafiado a integrar o Corpo de Guardiões. Ritmo. Acção. 
Como num filme!

Bruno Brazil
Um thriller por autores com provas dadas na BD de aventura. 
Agentes do WSIO têm em mãos um caso de ameaça à 
segurança nacional. Adrenalina na leitura!


