


UM A COLETÂ NE A DE HISTÓR I A S DE

O Círculo
das

Sete Pedras

DIANA GABALDON
Autora best-seller da série Outlander, com 28 milhões de exemplares vendidos
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Diana Gabaldon cresceu no
Arizona, Estados Unidos, e é de as-
cendência mexicano-americana e in-
glesa. Tem formação em Zoologia, 
Biologia Marinha e Ecologia. Foi 
professora universitária durante mais 
de doze anos antes de se dedicar à es-
crita em tempo integral.

Sua série Outlander se tornou um 
enorme sucesso mundial e foi adap-
tada para a TV em 2014, ganhando o 
BAFTA e sendo indicada ao Globo 
de Ouro e ao Emmy. No Brasil, a sé-
rie está disponível no Star Premium e 
na Net� ix. A novela “Uma praga de 
zumbis” foi indicada ao Edgar Award 
na categoria Melhor História Curta 
de Mistério.

Atualmente Diana mora em Scotts-
dale, no Arizona.

“O círculo das sete pedras é Diana Gabaldon em sua melhor forma. 
Ela entremeia a vida dos personagens, conecta tramas e mostra 

vislumbres tentadores do seu vasto universo, matando um pouco da 
insaciável curiosidade dos leitores.” – Historical Novels Review

Uma magní� ca coletânea de histórias do universo de Outlander, 
estrelando Jamie Fraser, lorde John Grey, Ian Murray e muitos 

outros personagens inesquecíveis.

A o longo da série Outlander, Diana Gabaldon criou um mundo 
fascinante, amado por legiões de fãs. Agora, ela reúne sete histó-
rias mais curtas que expandem seu universo de forma brilhante.

Concebidas para serem lidas de maneira independente, essas tramas se 
conectam com os romances principais e preenchem lacunas da vida dos 
personagens da saga. Diana também apresenta aos fãs uma cronologia 
geral da série, explicando a linha narrativa em que se encaixa cada histó-
ria, mas dando liberdade ao leitor para apreciá-las na ordem que preferir.

Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo no mundo mágico de 
Outlander!

“Fiquei encantado com a forma como Diana evoca períodos 
históricos e com o espírito irresistível de maravilhamento que suas 

palavras transmitem. Os leitores vão se deleitar.” – BookPage

Nesta coletânea imperdível, Dia-
na traz sete histórias que ampliam 
o universo da série, incluindo três 
novelas protagonizadas por lorde 
John Grey. 

Em “O costume militar”, ele com-
parece a uma inusitada festa de en-
guias-elétricas em Londres e acaba 
no meio da Batalha de Québec. Em 
“Uma praga de zumbis”, ele se de-
para com supostos mortos-vivos ao 
tentar sufocar uma revolta na Jamai-
ca. Já em “Sitiados”, o lorde precisa 
resgatar a mãe em Havana antes que 
a Marinha Britânica sitie a cidade.

Na trama de “O espaço interme-
diário”, o leitor reencontra o mis-
terioso conde de Saint-Germain. 
Esse viajante do tempo cruza o 
caminho de Joan MacKimmie, en-
teada de Jamie Fraser que pretende 
se tornar freira.

O conto “Uma folha ao vento de To-
dos os Santos” é a única história que 
não é ambientada no século XVIII 
e desvenda o mistério em torno da 
morte dos pais de Roger MacKen-
zie durante a Segunda Guerra.

“Virgens” se passa cerca de três 
anos antes de A viajante do tempo, 
estrelando Jamie Fraser e Ian Mur-
ray, ainda bem jovens, trabalhando 
como mercenários. 

Por © m, “Um verde fugidio” conta 
a história de Hal, irmão mais velho 

de lorde John, e de sua futura esposa 
Minnie, na época uma negociante de 
livros raros que atuava paralelamente 
como falsária, chantagista e ladra. 
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