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Erin Morgenstern

O circo chega sem aviso. Nenhum 
anúncio o precede. Simplesmente está 
lá, quando ontem não estava. Sob suas 
tendas listradas de preto e branco uma 
experiência única está prestes a acontecer, 
repleta de atrações impressionantes, de 
tirar o fôlego. O nome dele é Le Cirque 
des Rêves, e só abre à noite. 

Por trás de todos os truques 
e encantos, porém, uma feroz 
competição está em andamento: uma 
disputa entre dois jovens mágicos, 
Celia e Marco, treinados desde a 
infância para participar de um duelo 
ao qual apenas um deles sobreviverá. 

À medida que o circo viaja pelo 
mundo, as façanhas de magia ganham 

novos e fantásticos contornos. Celia 
e Marco, porém, encaram tudo como 
uma maravilhosa parceria. Inocentes, 
eles mergulham de cabeça em um 
amor profundo, mágico e apaixonado, 
que faz as luzes cintilarem e o 
ambiente esquentar cada vez que suas 
mãos se tocam.

Não importa se o amor é verdadeiro 
ou não, o jogo tem que continuar, 
e o destino de todos os envolvidos, 
do extraordinário elenco circense à 
plateia, está, assim como os acrobatas 
acima deles, na corda bamba. 

Escrito numa prosa rica e sedutora, esse 
romance encantador é um banquete 
para os sentidos e para o coração.

Erin Morgenstern é escritora e artista multimídia e 
defi ne seu trabalho como “contos de fadas de um jeito 
ou de outro”. Erin mora em Massachusetts.



“O circo da noite me deixou muito feliz. Divertida e muito 
criativa, Erin Morgenstern criou o circo com que sempre 
sonhei e o povoou com mágicos apaixonados que duelam entre 
si, gatinhos habilidosos, elegantes demonstrações e relógios 
complexos. É um livro maravilhoso.” 
Audrey Niffenegger, autora de A mulher do viajante no tempo 

“Se esse romance tem a leveza de um algodão-doce, é um 
algodão-doce feito com fios de prata comestível... Sem conter 
mais cenas de luxúria do que um dos últimos volumes de Harry 
Potter, Morgenstern consegue criar uma história de amor para 
adultos luxuosamente romântica. Quando Celia chama seu 
circo de ‘ao mesmo tempo uma maravilha, um mistério e um 
consolo’, ela poderia estar falando desse livro.” 
Ron Charles, The Washington Post

“Um Romeu e Julieta envolto em magia, O circo da noite desafia 
gêneros e expectativas. Um espetáculo para ser aplaudido de pé.” 
The Boston Globe

“O romance de estreia de Erin Morgenstern, O circo da noite, 
é de uma perfeição encantadora… Ler esse romance é como 
ter um sonho maravilhoso, no qual você está adormecido 
o bastante para acreditar em tudo o que está acontecendo, 
mas acordado o suficiente para desfrutar da experiência e 
compreender que ela é mágica.” 
Newsday

“Uma estreia cheia de imaginação sombria e extravagante… 
A trama conta as trajetórias separadas e depois entrelaçadas 
de Celia e Marco, ambos forçados a passar a vida usando seus 
talentos incomuns um contra o outro numa cruel competição. 
Mas o mundo em que habitam é a criação mais vívida de 
Morgenstern: um circo fantástico com ilusionistas cujos 
poderes transcendem a mera prestidigitação. Como esses 
profissionais, a autora convence seu público a interromper a 
descrença e o recompensa com prazer cativante.” 
People

“O mundo fantástico inventado por Erin fará o leitor ter 
vontade de largar tudo e fugir com esse circo.” 
USA Today

“O circo de Morgenstern é feito do mesmo material de que são 
feitos os sonhos, e é nada menos que uma grande aventura.” 
Elle

“Mágico. Encantador. Fascinante. Hipnótico.” 
Associated Press

“Poucas páginas após iniciar essa história sobre um misterioso 
circo e seus dois astros, um rapaz e uma moça que são capazes 
de fazer mágica de verdade, você percebe que está diante de 
uma extraordinária contadora de histórias.” 
The Daily Beast

“O livro de Morgenstern é feito de sonhos, e o circo nunca 
deixa de impressionar. O único desapontamento de verdade é 
saber que jamais poderemos comprar um ingresso.” 
The Christian Science Monitor

“O mundo de O circo da noite é elaboradamente projetado, 
fantasticamente imaginado e instantaneamente intoxicante — 
como se o leitor tivesse tomado uma dose de absinto e pulado 
dentro de uma alucinação.” 
Rachel Syme, para NPR.org

“Dois magos apaixonados, Celia e Marco duelam pela 
supremacia em um cenário que nunca houve igual. 
Morgenstern cria um mundo de sombrio encantamento e 
romance nessa viagem deslumbrante para a paisagem da 
ilusão.” 
Family Circle 

“Uma leitura sedutora e emocionante... Morgenstern criou 
uma história tocante, que faz os leitores viajarem. Deixa 
claro que, de todas as formas de magia, contar histórias é 
frequentemente a mais poderosa.” 
The Economist

“A autora estreante Morgenstern não perde o ritmo nessa 
história sensacional de ganância, destino e amor... Uma 
história mágica, fenomenal, destinada a se tornar best-seller. 
Uma estreia espetacular.” 
Publishers Weekly 

“Um livro de estreia forte e envolvente que mistura gêneros e 
atravessa continentes em busca de magia… Generoso em sua 
visão e divertido de ler. É provável que se torne um grande 
livro — e, em breve, um grande filme, com tudo o que uma 
franquia merece.” 
Kirkus Reviews 

“Entrar nas tendas listradas de preto e branco do Le Cirque 
des Rêves é entrar num mundo onde os objetos realmente 
se transformam em pássaros e as pessoas realmente 
desaparecem… A romancista estreante Morgenstern escreveu 
uma aventura fantástica ao estilo do século XIX que soa 
completamente plausível. Os cheiros, as texturas, os sons e as 
visões são quase palpáveis. É uma leitura mágica.” 
Library Journal 

“Esse grande e instigante primeiro romance já traz um 
tom ameaçador na frase de abertura: ‘O circo chega sem 
aviso.’ Com um apelo especial para leitores que não são 
particularmente interessados em fantasia, mas que gostam de 
uma história incomum e bem contada, esse livro é uma boa 
sugestão de leitura.” 
Booklist

“‘Preto como fuligem e brilhante como fagulhas’, O circo da 
noite ainda me mantém cativa em um mundo de beleza quase 
insuportável. É uma história sobre o amor em grande escala: 
cria, destrói e, afinal, transcende. Aceite uma reverência, Erin 
Morgenstern. É um dos melhores livros que já li.”  
Brunonia Barry, autora de A ledora de rendas 

“Uma estreia empolgante. O circo da noite nos arrasta para um 
mundo tão sombrio quanto ofuscante, totalmente real e ainda 
assim uma espécie de sonho. Você não vai querer parar de ler.” 
Téa Obreht, autora de A noiva do tigre 

 “Às vezes nos deparamos com um romance tão mágico que 
não há como escapar de seu encanto. O circo da noite é uma 
dessas raridades — cativante, lindamente escrito e encantador. 
Se você decidir ler apenas um romance este ano, leia este.” 
Danielle Trussoni, autora de Angelologia 

“Puro prazer... Erin Morgenstern é uma talentosa contadora 
de histórias tradicional, uma fiandeira do encanto e do 
hipnótico. Eu deveria fazer uma série de outras coisas, mas 
o livro me prendeu e eu o li de uma só vez. Certamente essa 
estreia instigante vai criar o próprio grupo de rêveurs.” 
Aimee Bender, autora de The Particular Sadness of  Lemon Cake

“A história é escrita com maestria e convida a interpretações 
alegóricas mesmo enquanto seu suspense leve porém 
persistente lhe confere um charme sedutor. Uma leitura 
encantadora.” 
Katherine Dunn, autora de Geek Love

“O circo da noite é uma história que cria um clima peculiar 
em que tudo é visto à meia-luz dos lampiões de outro século. 
Ela também vê objetos como relógios incomuns, anéis que 
desaparecem, caldeirões flamejantes e estranhos carrosséis, e 
vai fazer com que vocês os veja também.” 
Los Angeles Times

“Essa história lembra Algo sinistro vem por aí, de Ray Bradbury, 
iluminado por Harry Potter. Este romance vai ser magistral.”  
Library Journal

“Essa premissa de duelo de feiticeiros traz à lembrança o 
magnífico romance de Susanna Clarke de 2004, Jonathan 
Strange & Mr. Norrell. Morgenstern emprega sua prosa 
graciosa para criar uma série de maravilhas: um labirinto feito 
de nuvens, uma nave de livros flutuando num mar de tinta, 
uma tenda que parece conter um vasto deserto.” 
Salon.com

“O circo da noite, de Erin Morgenstern, é um livro fenomenal. 
Com ecos de Alice Hoffman (magia de contos de fadas), 
Audrey Niffenegger (teletransporte) e J.K. Rowling 
(jovens bruxos, aqui mágicos), a estreia de Morgenstern é 
incrementada por sua escrita poética, suas alusões literárias em 
cumplicidade e sua coesão temática.” 
The Kansas City Star

“Erin Morgenstern fez uma estreia original e surpreendente e 
a concluiu de forma maravilhosa. Ela se revelou uma escritora 
digna de nota.” 
The Denver Post

“Se o preâmbulo – tão adequadamente intitulado ‘Expectativa’ 
– não fizer você se sentar na mesma hora no chão da livraria 
ou da biblioteca para saber o que Morgenstern vai criar em 
seguida, talvez você não seja o leitor certo para esse romance. 
Aposto, entretanto, que você vai se deixar enfeitiçar.” 
Star Tribune

“Você deve ler o romance de estreia de Erin Morgenstern, 
O circo da noite? Em poucas palavras: Sim, deve. O livro é 
instigante e mágico, e atrai a atenção do leitor a cada página.” 
Huffington Post

“O circo é uma verdadeira cornucópia de sons, visões e 
cheiros tentadores. É uma polifonia, um conto de fadas 
ampliado e que ganhou vida.” 
Slant Magazine

“O circo da noite é um grande sucesso. As descrições 
luxuriantes de Erin Morgenstern são magnéticas, como se 
trazidas por meio de magia. A alegria de ler esse livro é o puro 
escapismo que ele oferece.” 
Nashville Scene

Elogios para O circo da noite
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Questões para discussão
As perguntas e os tópicos de discussão a seguir foram elaborados para aprimorar seu debate em grupo sobre a incrível
obra de Erin Morgenstern, O circo da noite. Um livro envolvente, repleto de magia, que desafia gêneros e expectativas.

O romance começa com uma citação de 
Oscar Wilde: “Um sonhador é alguém que só 
consegue encontrar seu caminho à luz da lua, 
e seu castigo é ver o amanhecer antes do resto 
do mundo.” Como esse sentimento é explorado 
em O circo da noite? Quem no romance é um 
sonhador? E qual seu castigo por isso?

A perspectiva narrativa muda constantemente 
no romance. Como essa transição influencia 
sua leitura e sua relação com os personagens e 
com o circo? Qual sua opinião sobre a escolha 
da autora em contar a história a partir de 
variadas perspectivas?

A narrativa também segue uma sequência 
não linear — mudando de vez em quando 
do presente para o passado. Qual a eficiência 
desse método no que diz respeito a revelar 
conflitos no romance? 

Há uma série de alusões a Shakespeare no 
decorrer do texto: Hamlet, Romeu e Julieta,  
A Tempestade e Como Gostais. Quais  
são essas referências? Como cada peça se 
revela no romance?

Que papel o tempo desempenha no livro? 
Do relógio de Friedrick Thiessen ao retardo 
no envelhecimento dos produtores do circo 
e ao nascimento dos gêmeos, o tempo é 
manipulado ou predestinado no circo?

“Chandresh adora reações. Reações genuínas, 
não simples aplausos educados. Costuma 
valorizar mais as reações do que o próprio 
espetáculo. Afinal, um espetáculo sem plateia 
não é nada. É na reação do público que vive 
o poder das apresentações.” Como essa 
afirmação se aplica tanto ao Le Cirque des 
Rêves quanto à competição? Que plateia é 
mais valiosa: a cúmplice ou a ignorante? 

Chandresh é retratado como um perfeccionista 
brilhante e criativo no começo do romance, 
mas, à medida que a competição se desenrola, 
ele vai perdendo o controle. Seria Chandresh 
meramente um fantoche da competição — 
usado apenas por sua capacidade de fornecer 
um local para a competição – ou suas 
contribuições são mais profundas?

Marco assegura que Alexander H. é uma 
figura paterna para ele (embora seus instintos 
paternos não sejam prontamente notados). De 
que maneiras Alexander cuida de Marco e de 
que formas ele o decepciona?

Celia enfatiza que manter o circo sob controle 
é uma questão de “equilíbrio”. E Marco 
sugere que a competição não é um jogo 
de xadrez, mas uma balança equilibrada. 
Contudo, tanto o circo quanto a competição 
ficam fora de ordem de vez em quando — 
causando perdas físicas e emocionais em seu 
rastro. O circo chega algum dia a estar em 
“equilíbrio”, ou ele é um pêndulo que balança 
de um extremo a outro?

Visto de fora, o circo é cheio de encantos 
e deleites, mas, nos bastidores, o vaivém 
delicado da competição resulta em alguns 
acontecimentos sinistros, como as mortes de 
Tara Burgess e Friedrick Thiessen. Quanto 
a competição deve ser responsabilizada por 
essas perdas e quanto é culpa do indivíduo?

Como você vê a moralidade do circo 
com relação aos artistas e aos produtores 
serem peões alheios à competição de Celia 
e Marco? Será que Celia e Marco devem 
alguma explicação aos seus colegas quanto ao 
envolvimento inconsciente deles?

Friedrick Thiessen garante que pensa em si 
mesmo “não como um escritor, mas como 
alguém que apresenta um portal, uma rota 
tangencial para os leitores chegarem ao 
circo”. Ele é uma voz para aqueles que não 
podem fazer uma visita e sugere que o circo 
é maior que si mesmo. Que papel os rêveurs 
desempenham em manter o espírito do circo 
vivo fora dos limites das tendas?

Qual é o papel de Hector em determinar o 
destino final da competição? Ele faz uma 
preleção a Celia sobre como permanecer 
independente e não colaborar com seu 
parceiro, mas, no fim, Hector acaba 
influenciando em grande parte o resultado da 
competição. Explique essa influência.

Poppet e Widget são especialmente afetados 
pelo acendimento da fogueira. Quão cruciais 
são seus “talentos” para o sucesso constante 
do circo?

Isobel é uma sócia discreta, ainda que 
integral, tanto do circo quanto da 
competição. Ela tem uma aliada em Tsukiko, 
mas aparentemente em ninguém mais, 
especialmente Marco. Quanto o fato de 
Marco subestimar Isobel afeta o resultado da 
competição?

De que forma Isobel funciona como 
contraponto para Celia? Quem preenche, se é 
que preenche, esse papel para Marco?

Tsukiko está ciente do ato de Isobel 
“contemporizar o circo” desde o começo, 
e, quando Isobel se preocupa com a 
possibilidade de que isso não esteja surtindo 
efeito, Tsukiko sugere: “talvez esteja 
controlando mais o caos interno do que o 
exterior.” A que caos, e de quem, Tsukiko 
está fazendo alusão aqui?

Sr. Barris, Friedrick Thiessen, Mme. Padva 
e até Bailey têm consciência de que o circo 
provocou uma profunda e inexplicável 
mudança em sua vida, mas decidem não 
explorar a profundidade dessas mudanças. 
Friedrick Thiessen confirma: “Prefiro 
permanecer sem esclarecimentos, para melhor 
apreciar a penumbra.” Você concorda com 
este ponto de vista? Que perigos inerentes 
acompanham uma ignorância proposital? Que 
perigos se apresentam quando a ignorância 
não é uma escolha? Uma decisão é melhor/
mais segura do que a outra ou ambas são 
igualmente problemáticas? 

Celia diz a Bailey que ele “não é um 
predestinado ou eleito” para ser o próximo 
proprietário do circo. Ele só está “no lugar 
certo na hora certa e tem boa vontade para 
fazer o que precisa ser feito. Às vezes isso é o 
bastante.”  Nessa situação, isso basta mesmo? 
Será que a responsabilidade de manter o 
circo pode ser confiada a qualquer um, ou, 
diferentemente do que sugere Celia, Bailey é 
realmente especial?

No final do romance, ficamos com a 
impressão de que o circo continua viajando 
— o cartão de visitas de Bailey fornece um 
endereço de e-mail assim como seus contatos. 
Como você acha que o circo sobreviverá à 
ação do tempo? Ele precisará evoluir para se 
adequar a cada geração ou tem características 
distintas o bastante para transcender o tempo?
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