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  Grande aposta da Netflix! 
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••
Uma catedral construída pelo povo e para o povo na Barcelona medieval  

é o cenário de uma apaixonante história de intriga,  
violência e paixão.

SÉCULO XIV. A cidade de Barcelona encontra-se no auge da prosperidade; alastrou-se 
até ao humilde bairro dos pescadores, cujos habitantes decidem construir, com o dinheiro de 
uns e o esforço de outros, o maior templo mariano jamais visto: Santa Maria do Mar. Uma 
construção monumental, que corre em paralelo à desditosa his tória de Arnau, um servo da 
terra que foge dos abusos do seu senhor feudal e se refugia em Barcelona. Aí torna-se, por fim, 
um homem livre.

O jovem Arnau trabalha como estivador, palafreneiro, soldado e cambista. Uma vida exte-
nuante, sempre à sombra da Catedral do Mar, que o tirará da condição miserável de fugitivo 
para lhe dar nobreza e riqueza. Mas, com esta posição privilegiada, chega também a inveja dos 
seus pares, que tramam uma sórdida conspiração que põe a sua vida nas mãos da Inquisição…

A Catedral do Mar é um enredo apaixonante, urdido com as forças da leadade 
e da vingança, do amor e da traição, da guerra e da peste, tendo  

como pano de fundo as luzes e sombras da época feudal.

Nas livrarias a 7 de Junho
Inclui Prólogo inédito do autor para  a edição 

comemorativa dos 10 anos
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BARCELONA, 1387. Os sinos da igreja de Santa Maria do Mar ainda soam para todos os 
moradores do bairro de La Ribera, mas há um que ouve o carrilhão com especial atenção…

Hugo Llor, filho de um marinheiro já falecido, com doze anos, trabalha nos estaleiros, graças  
à generosidade de um dos notáveis mais apreciados da cidade: Arnau Estanyol.

Mas os seus sonhos juvenis de se tornar construtor naval serão destruídos pela dura e impla-
cável realidade quando a família Puig, inimiga ferrenha do seu mentor, aproveita a sua posição 
diante do novo rei para executar uma vingança que vem arquitectando há anos.

 
Um romance magistral que recria na perfeição a efervescente  

sociedade feudal, submissa a uma aristocracia volúvel e corrupta,  
ao mesmo tempo que narra a luta de um homem para  

sobreviver sem sacrificar a sua dignidade.

Dez anos depois de A Catedral do Mar, Ildefonso Falcones regressa  
com OS HERDEIROS DA TERRA, a continuação da história  
que apaixonou milhões de leitores em todo o mundo.

Um romance histórico impressionante que volta a situar-nos na Barcelona 
do século xiv, três anos depois do fim de A Catedral do Mar, e que combina 
o rigor histórico com a mestria da trama.

OS HERDEIROS DA TERRA recupera a trama e o cenário do maior  
sucesso de Ildefonso Falcones, que neste livro volta a presentear-nos com o seu 
melhor: aventura trepidante, amor e vingança, paixões universais e um herói 
lutador que desafia o destino. Todos os ingredientes para uma história que 
enredará o leitor página após página.

Nas livrarias a 5 de Julho
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Com mais de nove milhões de exemplares ven didos das 

suas obras em todo o mundo, ILDEFONSO FALCONES 

consagrou-se como um dos escritores espanhóis de maior 

sucesso e um mestre dos romances históricos.

O autor regressa agora à atmosfera da sua obra mais emblemá-

tica, A Catedral do Mar, para nos oferecer o romance mais 

esperado por muitos dos seus leitores: OS HERDEIROS 

DA TERRA.

Netflix, depois de Narcos e The Crown, elegeu «A Catedral 

do Mar» como o próximo grande projecto. A série será emi-

tida internacionalmente na Primavera de 2018.

O REGRESSO 
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