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UMA HERANÇA, UMA VIAGEM, UM ASSASSINATO, UM MISTÉRIO… 
Romance mediúnico inédito de Vera Marinzeck e Antônio Carlos  

traz lições de vida para todos 

A autora Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho, amplamente conhecida pelo livro Violetas na ja-
nela, sua obra de maior sucesso, lança um envolvente romance do Espírito Antônio Carlos: A 
história de cada um. 

Ambientada em tempos recentes no Brasil, a narrativa avança da vida agitada da capital para 
as peculiaridades do interior. Bruno, um jovem morador da cidade grande, recebe uma he-
rança inesperada: o sítio Grota Profunda, propriedade do seu padrinho recém-desencarnado. 

O imóvel fica em uma pequena cidade de estado distante, exigindo que Bruno faça uma longa 
viagem. No caminho, lições são apresentadas nas histórias de pessoas comuns, ou nem tanto… 

Após os interessantes relatos colhidos na viagem, Bruno tem uma surpresa maior ao chegar 
ao destino: o padrinho foi assassinado! Então um desafio se apresenta: descobrir quem matou 
e a razão do crime. 

Espíritos protetores participam diretamente da trama, por meio de Bruno, um médium apren-
diz dentro da umbanda. A tranquila vida bucólica no interior mostra-se apenas aparente. Ro-
mances, traições, dinheiro… histórias dos dois lados da vida prendem a atenção. 

O romance cativante enseja aprendizados que se multiplicam em meio a citações diretas das 
obras básicas espíritas e do Evangelho. A escrita leve, atraente e dinâmica entretém ao mesmo 
tempo que sedimenta conhecimentos morais, evangélicos e espíritas. 

A bela e representativa capa do livro traz uma amostra do que se encontra na história. No 
miolo, a obra mantém o elevado padrão de produção gráfica e editorial da Infinda, facilitando 
a leitura e valorizando o conteúdo, inclusive por meio de trechos destacados no fim de cada 
capítulo que repetem e sedimentam importantes conteúdos. 

Sustos, medos, segredos, revelações… Lições de vida para todos. Os leitores vão adorar des-
cobrir a história de cada um! 
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SOBRE A MÉDIUM 
Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho [São Sebastião do Paraíso, MG, 21 de outubro de 1948] 
Incansável trabalhadora, formada professora, Vera casou-se e fixou residência em São Carlos, 
interior de São Paulo. Em março de 1981, sua missão espiritual começou a despontar. As pri-
meiras mensagens psicografadas foram trabalhadas pelo plano espiritual, particularmente 
aquelas sob orientação do Espírito Antônio Carlos. No ano de 1990, os primeiros romances de 
Antônio Carlos foram editados. Passados os anos, Vera produziu uma vasta obra literária, con-
tando dezenas de best-sellers com milhões de exemplares publicados. Seus títulos já foram 
traduzidos para outras línguas e adaptados para o teatro. Vera tornou-se conhecida interna-
cionalmente e, por meio de suas obras, levou fé, esperança e conhecimento para milhões de 
pessoas. 

SOBRE O ESPÍRITO 
Antônio Carlos foi médico em sua última reencarnação. Compartilhou uma existência no Brasil 
com Vera Marinzeck. Em seu passado, fez uso inadequado das letras assim como Vera. Com o 
propósito de reparar esses equívocos, Antônio Carlos e Vera Marinzeck associaram-se em um 
trabalho conjunto na literatura espírita, ele na condição de Espírito desencarnado, ela como 
médium encarnada. Possuindo uma destacada competência literária, Antônio Carlos trans-
forma os relatos que obtém no plano espiritual em histórias envolventes e de fácil compreen-
são no plano material. 

SINOPSE 
Bruno é o herdeiro de um sítio num lugar distante. O jovem médium aprendiz viaja para rece-
ber sua herança e assim conhece as histórias de quantos cruzam seu caminho, envolvidos no 
drama da vida. Logo na viagem, ele percebe o porquê de uns irem e alguns virem. Mas é no 
sítio herdado, Grota Profunda, que se depara com um mistério inesperado: seu padrinho, an-
terior proprietário da terra, foi assassinado. Contando com a ajuda de seu mentor espiritual, 
Bruno inicia uma desafiadora e perigosa investigação para descobrir quem matou seu padri-
nho e porque fez isso. Uma herança, uma viagem, um assassinato, um mistério… Sustos, me-
dos, segredos, revelações… Lições de vida para todos. Descubra a história de cada um! 

DIFERENCIAIS 
– autora best-seller referência no meio com milhões de exemplares publicados 
– leitores fieis e admiradores da médium e do Espírito 
– obra inédita com conteúdo envolvente 
– narrativa atual e real, criando identificação com o leitor 
– gênero de maior preferência do público leitor 
– ambientação no Brasil contemporâneo 
– linguagem de fácil entendimento com vocábulos atuais 
– temas de grande interesse do público 
– abordagem abrangente envolvendo os dois planos da vida 
– conteúdo também apropriado ao público não espírita 
– livro com preço justo, contando com produção superior, acabamento de qualidade, diagra-
mação moderna, bela e prática em duas cores 
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PALAVRAS-CHAVE 
mistério, suspense, história, morte, assassinato, assassino, investigação, atualidade, viagem, 
sítio, gruta, herança, interior, capital, Brasil, mediunidade, médium, umbanda, Espírito, espí-
rita, espiritismo, benfeitor, protetor, reencarnação, Evangelho, obra básica, padrinho, relaci-
onamento, família, filho, amor, romance, namoro, perdão, traição, mágoa, dinheiro, escravo, 
cooperação, Kardec, Jesus, aprendizado, lição, crescimento, O Evangelho segundo o Espiri-
tismo, O Livro dos Médiuns, Bruno, Romoaldo, Severino, “padinho”, Grota Profunda, Vera Ma-
rinzeck, Marinzeque, Antônio Carlos, cada um, Violetas na Janela, Patrícia 

DIVULGAÇÃO 
– obra com divulgação massiva para livreiros e leitores 
– anúncio em importantes jornais, revistas e catálogos impressos do meio espírita 
– anúncio em mídias digitais 
– envio de e-mail marketing 
– criação de peças digitais personalizadas para distribuidores e livreiros 

DADOS TÉCNICOS 
– título: A História de Cada Um 
– autoria: Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho [médium] e Antônio Carlos [Espírito] 
– editora: Infinda 
– gênero: romance 
– temas: mistério, interior, mediunidade, relacionamento, família, amor, perdão, assassinato, 
cooperação, umbanda, espiritismo, herança, viagem, aprendizado 
– ISBN: 978 85 994266 0 5 
– tamanho: 15,7×22,5×1,3 cm 
– páginas: 256 
– peso: 360 g 
– preço: R$ 45 
– produção: brochura com orelhas e cadernos costurados e colados; capa em papel cartão 250 
g/m² impresso em 4×2 cores com laminação BOPP fosco e verniz UV brilho com reserva; miolo 
em papel ofsete 75 g/m² impresso em 2×2 cores 
– tiragem: 5 mil exemplares 
– publicação: abril de 2021 

AMOSTRA DIGITAL 
– infinda.com/amostra/ahistoriadecadaum 

PARA SABER MAIS 
– fb.com/infinda 
– instagram.com/infindaeditora/ 
– infinda.com 
– assessoria@infinda.com 
– 17 98817 9801 [WhatsApp] 


