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Apenas Respire

Baile Dos Deuses, O

Banidos

Borralheiro

Anjos Sentinelas, Os – 
Enviados Terrell, Heather Rai

Ellie nunca foi particularmente boa para conversar com rapazes ou com alguém que não fosse sua melhor amiga Ruth. 
Então ela conheceu Michael. Michael é bonito, charmoso, doce e está totalmente a fim de Ellie. Não é à toa que ela se 
sente imediatamente atraída por ele. Mas Michael tem um segredo. E ele sabe que Ellie também está escondendo alguma 
coisa. Eles descobriram que ambos têm poderes que são de outro mundo. Os dois jovens estão determinados a descobrir o 
que são e como ficaram daquele jeito... juntos. Mas a verdade tem repercussões que eles não poderiam imaginar. E logo 
eles se encontram no centro de um antigo conflito que ameaça destruir tudo o que amam, de forma que nem ao menos fica 
claro se Ellie e Michael vão escolher o mesmo lado.

Wiggs, Susan Harlequin 
Books

A cartunista de Chicago Sarah Moon dribla os problemas da vida real com uma dose saudável de perspicácia em sua 
tirinha Apenas respire, publicada em jornais e revistas. Enquanto Shirl, personagem principal e alter ego de Sarah, se 
submete ao tratamento de inseminação artificial, a situação por ela vivida começa a refletir as dificuldades de sua criadora 
para conceber um bebê.

Assassin's Creed Bowden, Oliver Galera Record

Traído pelas famílias que governam as cidades-estado italianas, um jovem embarca em uma jornada épica em busca de 
vingança. Para erradicar a corrupção e restaurar a honra de sua família, ele irá aprender a Arte dos Assassinos. Ao longo 
do caminho, Ezio terá de contar com a sabedoria de grandes mentores, como Leonardo da Vinci e Nicolau Maquiavel, 
sabendo que sua sobrevivência depende inteiramente de sua perícia e habilidade. Assim começa uma épica história de 
poder, vingança e conspiração. 

Roberts, Nora Bertrand Brasil

Enquanto o círculo de seis se prepara para o confronto final contra o exército sombrio da vampira Lilith o campo de batalha 
se altera. Na Irlanda um círculo de pedras serve como portal para outr terra, para outra época…Blair Murphy sempre 
trabalhou sozinha. Destinada a ser uma caçadora de vampiros em pleno século XX, ela vive para caçar.Mas, numa época 
muito anterior àsua, vê-se como a guerreira num círculo de seis, escolhida pela deusa Morrigan para derrotar a vampira 
Lilith e seus asseclas.

Littlefield, Sophie 
W.

Editora 
Underworld 

Ltda

Não há muitas coisas pelas quais valha a pena viver em Gypsum, Missouri, ou Trashtown, como os garotos ricos 
costumam chamar o bairro decadente onde mora Hailey Tarbell, dezesseis anos. Hailey acha que nunca vai se ajustar, 
nem com os garotos populares da escola, não com os rejeitados, nem mesmo com a avó cruel e doente que vende drogas 
no porão de sua casa. Hailey não conheceu a mãe, já morta, e não tem idéia de quem era seu pai, mas pelo menos ela tem 
o irmão adotivo de quatro anos de idade, Chub. Quando fizer dezoito anos, Hailey planeja levar Chub para longe de 
Gypsum e começar uma nova vida onde ninguém possa encontrá-los.

Carpinejar, 
Fabricio Bertrand Brasil

Uma revolução silenciosa tomou conta dos hábitos. Começou, de modo discreto, com uma maior participação na 
paternidade, seguiu para a cozinha, a lavanderia, e já se pode dizer que não há como contê-la. O homem é o novo dono do 
lar. O novo romântico. O novo casamenteiro. Não tem vergonha de chorar, lembra a data do primeiro beijo e conhece de 
cor e salteado onde ficam as toalhas e quais estão secas. Depois dos sucessos de Canalha! e Mulher Perdigueira, 
Carpinejar retrata a mudança do comportamento masculino. Descobre agora o Borralheiro, personagem que não se sente 
menosprezado por cuidar das tarefas domésticas. Em altas doses de lirismo e humor, Carpinejar embarca em uma viagem 
sem volta pela residência. 



Beijo da Morte Id

Cada Segredo

Cair da Noite, Ao Objetiva

Caminho da Sepultura, A Novo Século

Schreiber, Ellen

A vida em Dullsville tinha se tornando algo entendiante para Raven - isto é, até ela conhecer Alexander Sterling, o garoto 
gótico dos seus sonhos que trouxe luza ao seu mundo sombrio. Mas, assim como acontece em "Beijo da Morte" (seu filme 
favorito), Raven está sentindo na pele que o amor também tem as suas complicações: Alexander tem um segredo - um 
segredo que ela precisa guardar com a boca fechada. Quando ele desaparece do nada levando consigo seu segredo, 
Raven sai à sua busca... E o que ela acaba encontrando pode ser mais aterrorizante do que imaginava.

Branca Como o Leite, 
Vermelha Como o Sangue

D’avenia, 
Alessandro Bertrand Brasil

Chega ao Brasil Branca como o leite, vermelha como o sangue, de Alessandro D’Avenia, o romance sobre o ano mais 
intenso na vida de um jovem, em que ele aprende a lidar com os próprios sentimentos e, consequentemente, com seu 
amadurecimento. Leo é um garoto de dezesseis anos como tantos: adora o papo com os amigos, o futebol, as corridas de 
motoneta, e vive em perfeita simbiose com seu iPod. As horas passadas na escola são uma tortura, e os professores, “uma 
espécie protegida que você espera ver definitivamente extinta”. Apesar de toda a rebeldia, ele tem um sonho que se chama 
Beatriz...

Céu Vai Ter Que Esperar!, 
O Taylor, Cally Bertrand Brasil

Envolvi o rosto dele em minhas mãos e o beijei de volta. Achei que a vida não podia ficar mais perfeita.
Eu tinha razão, não podia…Lucy Brown nunca esteve tão feliz. Ela está prestes a se casar com o homem dos seus sonhos 
— o belo, gentil e inteligente Dan —, e tudo o que sempre quis está finalmente ao seu alcance. Só que, na véspera do seu 
casamento, Lucy sofre um acidente fatal. Ela tem de fazer uma escolha: aceitar uma vida inteira longe da sua alma gêmea 
e ir para o céu ou ficar com Dan para sempre… e se tornar um fantasma! Para Lucy, só há uma opção — deixar Dan está 
fora de questão. Mas nem tudo é tão simples assim. Para se tornar um fantasma, ela precisa encontrar o amor verdadeiro 
para um completo estranho…

Lippman, Laura Record

Duas meninas, expulsas de uma festa de aniversário por mau comportamento, retornam para suas casas. No caminho, 
encontram um carrinho de bebe abandonado, ainda com seu ocupante. A imprevisível Ronnie Fuller e a responsável Alice 
Manning querem apenas ser prestativas, fazer o que é certo. Os adultos não pedem justamente isso? Não gostam de 
crianças boazinhas? Elas decidem salvar o bebe. Mas apesar das boas intenções, algo sai terrivelmente errado. E três 
famílias são despedaçadas. Sete anos depois, as jovens, então com 18 anos, mais uma vez voltam para suas casas. 
Apenas seis quarteirões as separam do lar ao qual trouxeram, mesmo que inadvertidamente, dor e luto. Mas, dessa vez, 
seguem separadas. E com conselhos de se evitarem...

King, Stephen

Quem senão Stephen King para transformar uma espelunca de beira de estrada no cenário de um amor eterno? Ou uma 
mulher que acaba de perder o filho em uma corredora obsessiva que pretende chegar a algum lugar onde possa se livrar 
de suas frustrações? Em Ao Cair da Noite, de Stephen King, os mortos estão por toda parte, seja ouvindo música country 
em "Willa", ou ligando para casa de um celular, como no conto The New York Times a Preços Promocionais Imperdíveis. 
Mas nas histórias do mestre do terror os vivos também não estão em melhores condições. E podem descobrir algo terrível 
a qualquer momento. O horror precisa de vítimas, e ninguém melhor que Stephen King para apresentá-las nestes contos 
surpreendentes.

Frost, Jeaniene

A meia vampira Catherine Crawfield persegue os mortos-vivos atrás de vingança, esperando que um destes seres seja seu 
pai. Capturada por Bones, um vampiro caçador de recompensas, é forçada a uma parceria profana.
Em troca de encontrar o pai, Cat concorda em treinar com o sexy caçador noturno até que seus reflexos de combate 
estejam tão afiados quanto os dentes dele. Aos poucos, percebe que ser uma semimorta não é totalmente ruim, mas antes 
que possa aproveitar seu status de incrível caçadora de demônios, Cat e Bones são perseguidos por um grupo de 
assassinos. Ela terá que escolher um lado... e Bones está se tornando tão tentador quanto alguém com um coração 
batendo.



Casa do Bosque, A

Casados Com Paris Nova Fronteira

Cidade Dos Deuses

Cidade Dos Mortos Novo Século

Crianças da Noite Novo Século

Delator, O

Carvalho, Vera 
Lucia Marinzeck Petit

Distante da cidade, a casa do bosque esconde um estranho segredo. Seus vizinhos estão certos de que a residência é 
assombrada. Desafiando o perigo, Leandro invade o lugar. Acobertado pelo entardecer, ele penetra na casa e cai nas 
garras do desconhecido. O primeiro a recebê-lo é um vulto sombrio...

McLain, Paula A história de ambição, amor e traição do jovem Hemingway e de sua primeira esposa durante os Anos Loucos na década 
de 20 na efervescente Paris. 

Pereira, Evanice 
Maria Butterfly Editora

Chandra, o príncipe de Naripura, recusa-se a adorar uma deusa de pedra. Alheio ao jogo de interesses que cercam o trono, 
ele entrega-se a um amor impossível. Kadine, a eleita do seu coração, não é filha da nobreza. Guiado por um amigo 
invisível, o príncipe mergulha nos mistérios do Além. No horizonte, nuvens negras rondam a Cidade dos Deuses em 
prenúncio de uma tragédia... 

Joe Mc Kinney

Milhares estão mortos ou morrendo – mas o pior está apenas começando. Entre os destroços, algo inimaginável está 
acontecendo: um vírus mortal foi solto, fazendo com que os mortos voltem à vida – famintos por carne humana. Não há 
para onde correr. Nenhum lugar para se esconder. O número de zumbis cresce a medida que vírus se espalha 
rapidamente. Eddie sabe que precisa encontrar uma maneira de acabar com esses horrores ambulantes… mas não sabe o 
preço que terá de pagar.

Sasseron, Juliano

Crianças da Noite é uma história de ação, mistério, aventura e suspense, com guerras entre vampiros e outros seres do 
oculto em cada página. O mundo proibido dos vampiros é uma rede de mentiras e trapaças, em busca de mais poder. 
Acordos são feitos a toda hora, mas é só virar as costas para ter o corpo atravessado por uma estaca e ser jogado aos 
lobos.  Um vampiro traidor é descoberto infiltrado em uma poderosa seita e, já na primeira página, começa a caçada 
sangrenta.  Em meio ao caos, uma antiga profecia vem à tona, desencadeando uma sequência de eventos que torna 
necessária uma improvável união entre alguns vampiros, para que se descubram os mistérios que falam sobre o Fim dos 
Tempos. 
Vampiros, Lobisomens, Magos, Espíritos. Um verdadeiro universo obscuro existe ao nosso redor

Tess Gerritsen Harlequin

Em uma noite chuvosa, no meio da estrada, um estranho fugindo de assassinos surge bem na frente do carro de Cathy 
Weaver. O comportamento delirante de Victor Holland dava a entender que se tratava de um homem à beira da loucura. 
Mas sua afirmação de que estava sendo perseguido poderia ser atestada pelo temor no olhar e pela bala cravada no 
ombro. À medida que as horas passam e os perseguidores se aproximam, Cathy não consegue evitar um único 
pensamento: ela estaria ajudando uma pessoa em perigo ou colocando sua vida nas mãos de um homem perigoso? O 
delator, romance inédito de Tess Gerritsen no Brasil, é uma das obras que impulsionou sua carreira como autora de 
thrillers. 



Desconhecido, O

Desejo

Desejo, O Planeta

Deusa do Mar Novo Século

Desatre Browne, S. G. Leya
O Narrador da história é Fado, um imortal que designa sinas aos homens, mora num apartamento de luxo em Nova York e 
veste uma atraente roupa humana. Solidário com seus clientes e apaixonado por uma vizinha, passa a burlar suas tarefas, 
alterar destinos e bagunçar as coisas no reino dos Céus. 

Ferris, Joshua Casa da 
Palavra

Um advogado muito bem-sucedido, casado com uma bela mulher e pai de uma adolescente talentosa. Tim Farnsworth tem 
uma vida de considerável conforto. Só que uma compulsão misteriosa, sem precedentes nos anais da medicina, priva-o do 
controle das próprias pernas e o leva num calvário de caminhadas imprevisíveis e intermináveis. Percorrendo quilômetros a 
fio, Tim vive uma verdadeira batalha. A questão é quem sairá vencedor: as urgências do corpo ou a força da alma? O 
desconhecido é um romance sobre relações inesperadas de oposição (resistência física e emocional, sobre o amor de um 
homem por sua família e os conflitos que ele vive com o mundo que o cerca e com a natureza que o fragiliza.

J. R. Ward Universo dos 
Livros

Sete pecados capitais. Sete almas afetadas por esses pecados. Sete pessoas em uma encruzilhada, com uma escolha que 
deve ser feita. E somente um homem para salvá-las, metade anjo, metade demônio. Isaac Rhote é um assassino, desertor 
do exército e por isso, manter-se nas sombras é a única maneira de sobreviver. Fugindo de seu antigo chefe ele é preso e 
seu futuro fica nas mãos da bela defensora pública, Grier Childe. A forte atração que existe entre eles pode ser fatal. 
Continuando a sua missão, Jim Heron deve salvar a alma desse soldado. E, ainda, enfrentar um jogo sexual perverso com 
o demônio Devina. O desejo dela por Jim levará ambos a um caminho sem volta, onde somente um deles poderá retornar 
de maneira vitoriosa...

Bullen, Alexandra

Para a infeliz Olívia Larsen nada pode alterar o facto de que a sua irmã gémea, Violet, morreu… Vive angustiada e isolada 
e um dia as suas incursões levam-na a uma velha loja onde uma misteriosa costureira lhe oferece um vestido, dizendo-lhe 
que é mágico e que lhe pode conceder um desejo. Céptica, veste-o e pede a única coisa que deseja: que Violet volte.Com 
Violet de novo ao seu lado, ambas têm uma segunda oportunidade na vida. Mas nem tudo é o que parece, como em breve 
descobrem… Por insistência de Violet voltam à loja e obtêm mais dois vestidos – e mais dois desejos. Mas a magia não 
pode resolver tudo e Olívia é obrigada a confrontar os seus fantasmas para aprender a rir, amar e viver outra vez. O Desejo 
é uma impressionante estreia literária de Alexandra Bullen e faz-nos a seguinte pergunta: Se pudéssemos ter o que 
quiséssemos, o que pediríamos?

Cast, P. C.

Sozinha em casa na noite de seu aniversário de vinte e cinco anos, Christine Canady, sargento da força aérea americana, 
ansiava por algo para curar sua solidão. Depois de beber champanhe demais, ela recita uma invocação divina para injetar 
ânimo em sua vida tediosa. Mas como ela iria adivinhar que o feitiço ia funcionar de verdade? Quando seu avião cai no 
oceano, a vida de Christine muda para sempre. Ela acorda perplexa e se vê em um tempo legendário, em um lugar 
governado pela magia e no corpo de uma mitológica sereia chamada Ondina. Mas o perigo está à espreita nas águas, 
pronto para engolir Christine por inteiro. Com pena dela, a deusa Gaia transforma Christine em uma donzela para que ela 
possa buscar abrigo em terra...

Diários do Vampiro - Vol. 1 
– Origens Smith, L. J. Record

Antes de Katherine, Stefan e Damon eram inseparáveis. Mas, depois que a jovem sexy e misteriosa passa a viver sob o 
mesmo teto dos irmãos Salvatore, tudo muda. Logo eles estão disputando a atenção de Katherine sem saber que, por trás 
de seus luxuosos vestidos de seda e sorriso inocente, ela esconde um terrível segredo que marcará suas vidas para 
sempre. Inspirado na série de TV Vampire Diaries, Origens é primeiro volume de Diários de Stefan e revela toda a verdade 
sobre o que realmente aconteceu entre Stefan, Damon e Katherine, e mostra como amar pode ser fatal. 



Dupla Falta

Erros Irreversíveis

Escuridão Suma de Letras

Espantalho, O Objetiva

Divórcio Dos Meus Sonhos 
- Nem Sempre É Fácil 

Encontrar a Felicidade, O
Dowling, Clare Bertrand Brasil O Divórcio dos Meus Sonhos, primeiro romance de Clare Dowling publicado no Brasil, traz duas questões importantes para 

as mulheres: casamento e divórcio. Como se separar sem deixar mágoas? Quem é o cara certo para o recomeço?

Shriver, Lionel Intrinseca

Tênis sempre foi a maior paixão de Willy Novinsky desde que ela pegou em uma raquete pela primeira vez, aos 5 anos. 
“Ame a mim, ame meu jogo”, dizia, aos 23, quando galgava o ranking, entre os tenistas profissionais medianos. Até que 
conhece Eric Oberdorf: matemático recém-formado pela Universidade de Princeton, capaz de chamar atenção não só pela 
beleza, mas também pela habilidade em diversas atividades, como a atuação nas quadras e em torneios de menos 
destaque. Mesmo à sombra da antiga relação de confiança e dependência entre a esportista e seu treinador, Eric torna-se 
a nova paixão de Willy.

Turow, Scott Record
Em ´ERROS IRREVERSÍVEIS´, o autor apresenta um novo e envolvente personagem, Rommy Gandolph, o Esquilo, 
indiciado e culpado por um triplo assassinato em 1991. Dez anos depois, ele está no corredor da morte, esperando ser 
executado quando surge uma nova prova que, além de absolvê-lo, coloca em cheque um julgamento com erros 
gravíssimos que não podem mais ser escondidos. 

Escolha de Elphame, A Cast, P. C. Harlequin

Embora muitas garotas pensem que são diferentes, Elphame tem certeza de que é única. Uma mistura perfeita entre 
humano, centauro e deusa. Ninguém em Partholon possuía as mesmas habilidades que ela. Nem uma ligação tão direta 
com Epona, a divindade de seu povo. Ainda que ela nunca a tivesse sentido… Para completar, havia chegado a hora de 
Elphame descobrir seu destino. E ela queria partir logo para o Castelo MacCallan, um lugar amaldiçoado depois da invasão 
dos fomorianos, e reconstruí-lo das ruínas. Mas eles ainda estavam à espreita, ameaçando a continuidade de Partholon. 
Elphame seria capaz de salvar seu reino e ainda redimir sua alma gêmea de uma terrível profecia? Sua escolha poderia 
levar todos à desgraça. Ou a um futuro em que não estaria sozinha…

P. Melodia, Elena

Alma tem 17 anos, e nada em sua vida difere das meninas de sua idade: escola, programas com seu grupo de amigas, 
tédio e impaciência na relação com a família. Até o dia em que vê um caderno roxo numa vitrine e, por puro impulso, o 
compra. A partir daí, acontecimentos horripilantes começam a se suceder. Todos descritos em detalhes nas páginas do 
caderno...antes de acontecerem. Com a letra dela. Que não se lembra de ter escrito nada.
Quem é Alma, na verdade? Quem é Morgan, seu misterioso amigo de escola, que parece ter respostas para o que está 
acontecendo? E como impedir que as forças do mal se aproximem dela e de quem ela ama?

Connelly, Michael

Em O Espantalho, a escolha do jornalista Jack McEvoy como protagonista, revela Connelly, tem a ver com a sua própria 
profissão. “Fui repórter de jornais por muitos anos e tenho observado atentamente a batalha que a indústria da notícia trava 
com a publicidade e com a migração dos leitores para internet. A ideia de trazer o McEvoy de volta veio depois de assistir a 
última temporada do seriado The Wire, onde a trama secundária explora o que acontece nos bastidores dos grandes 
jornais atualmente. Quis fazer exatamente o mesmo no meu livro: criar um super thriller onde o negócio e o mercado 
jornalístico fossem o pano de fundo”.

 



Estrela do Diabo, A

Estudos Sobre Veneno 

Agir

Fogo, O

Prumo

Nesbo, Jo Record

O detetive Harry Hole está de volta. Tentando superar a morte da ex-parceira de trabalho, obcecado em provar a culpa do 
também investigador Tom Waaler, abandonado pela namorada e afundado no alcoolismo, ele ainda tem de lidar com um 
misterioso assassinato de uma jovem. Quando novas mortes começam a ocorrer, e elementos em comum vão surgindo 
aos olhos de Harry, ele percebe que está diante de um perigoso serial killer.

Snyder, Maria V. Harlequin 
Books

Prestes a ser enforcada, Yelena é agraciada com uma prorrogação extraordinária para sua pena. Ela aceita se tornar 
provadora de comida e morrer no lugar do Comandante de Ixia. Mas Valek, o chefe da segurança, não deixa brecha para 
fuga e a envenena com Pó de Borboleta. Somente se apresentando diariamente para ele, Yelena poderá tomar o antídoto. 
Em Estudos sobre veneno, primeiro livro da trilogia As Lendas de Yelena Zaltana, o reino criado em detalhes por Maria V. 
Snyder deixa lugar para novas fábulas. Um romance de estreia que impressiona ao mesclar fantasia, suspense e aventura 
e que foi comparado a Guerra dos Tronos, de George R. R. Martin pela Publishers Weekly. 

Filha da Tempestade
Mead, Richelle

Mais uma serie da consagrada autora de Academia de Vampiros estreia no Brasil. Filha da tempestade apresenta a heroína 
Eugenie Markham, uma poderosa xamã que ganha a vida banindo espíritos que passam para o mundo mortal. Nessa tarefa 
ela tem a ajuda de Dorian, um sedutor rei encantado e Kiyo, um lindo mutante. Nas suas lutas, Eugenie vai ter que 
enfrentar uma profecia que revela que seu filho primogênito irá ameaçar o futuro do mundo.
Ações sugeridas: antecipar ação no Agito e demais mídias sociais com o glossário do livro (fundando um clube) e 
divulgando a descoberta do sexo pelos personagens.

Floresta de mãos e dentes, 
A Ryan, Carrie Underworld 

Mary sabe pouco sobre o passado ou sobre o porquê de no mundo existirem dois tipos de pessoas: os que residem na sua 
vila e os mortos-vivos do lado de fora da cerca, que vivem devorando a carne dos vivos. As Irmãs protegem a Vila e 
promovem a continuidade da raça Humana. 

Neville, Katherine Rocco

Depois de arrebatar os leitores com O enigma do oito – precursor dos romances de aventura e suspense engendrados em 
meio a conspirações místico- religiosas –, a autora Katherine Neville apresenta O fogo, a aguardada sequência deste épico 
contemporâneo lançado em 1988 e reeditado pela Rocco no início do ano com grande sucesso. Traduzido para 20 idiomas 
e por mais de seis meses nas listas dos mais vendidos dos EUA, O fogo intercala a trajetória de duas heroínas separadas 
no tempo e no espaço, e unidas pelo mesmo mistério: o paradeiro do famoso xadrez de Carlos Magno, desaparecido há 
mais de mil anos. Com a participação de figuras ilustres na trama, como Lord Byron, Ali Pasha, Mary e Peter Shelley, a 
autora novamente faz com os leitores se sintam diante de um desafiante jogo de xadrez, da primeira página até o xeque-
mate.

Frankenstein - Vida e Morte Koontz, Dean

As coisas não estão indo totalmente de acordo com o plano de  Victor Hélios. As criaturas, que deveriam obedecer só a ele 
e substituir os humanos em uma nova ordem mundial, estão saindo do controle. Atraídas pela liberdade e pela vontade de 
darem um sentido a sua existência, driblam os mecanismos de controle e começam uma matança na esperança de se 
apoderarem da essência humana.



M. Castro, Laura Novo Século

Garota, Traduzida Objetiva

Gosto de Vida, Um

Guardiã da Minha Irmã Versus

Garota do Espelho de Prata, 
A

Anne é uma jovem de apenas 16 anos com enormes problemas: primeiro o seu país está mergulhado em uma guerra civil 
entre o governo ditatorial de Nicolau Cortéz, o suposto Novo Regime, e os rebeldes Kingdom Fighters, que lutam pela volta 
da realeza à Ciwan. Segundo, por ter o Dom da magia. Anne terá que se esconder do ditador se não quiser ser recrutada.E, 
terceiro, ela não tem a menor ideia de quem é; já que acordou sozinha na floresta, com um enorme corte na testa e sem 
recordar sequer o próprio nome. Ao lado do melhor amigo, de uma jovem Médium e dos Litlle Kingdom Fighters, Anne terá 
que encarar a realidade da guerra, aprendendo a lidar com suas próprias perdas e seus próprios demônios, enquanto o 
intricado mistério que envolve a Garota do Espelho e sua antiga e desconhecida vida se desenrola. 

Kwok, Jean

Quando Kimberly Chang e sua mãe, emigrantes de Hong Kong, se estabelecem numa área pobre do Brooklyn, tem início 
uma árdua dupla jornada para a menina de 11 anos. De dia, ela luta na escola contra o seu quase total desconhecimento 
do inglês, superando o preconceito do professor e revelando-se uma aluna determinada em aprender. À noite, ao lado da 
mãe, trabalha duro numa fábrica de tecidos, desafiando a incredulidade de colegas de escola, confiantes de que "trabalho 
infantil não existe nos Estados Unidos".

Graceling - o Dom 
Extraordinário Cashore, Kristin Rocco

Com uma prosa elegante e instigante e um elenco de personagens inesquecíveis, a estreante Kristin Cashore dá vida a um 
mundo fascinante, uma aventura de vida ou morte, e a um romance de acelerar o coração que irá deixar você sedento por 
mais.

Mallery, Susan Harlequin

Existe algo mais doce do que o primeiro amor? Não pergunte para Claire Keyes. Aos 28 anos, ela é considerada um 
prodígio do piano. Porém, sua carreira de concertista deixou pouco espaço para amigos, parentes e relacionamentos. 
Agora, criar laços com as duas irmãs, Nicole e Jesse, está no topo de sua lista… junto com se apaixonar. Um gosto de vida 
é o primeiro livro da trilogia As Irmãs Keyes, grande sucesso na carreira de Susan Mallery, uma das autoras de romances 
de maior sucesso em todo o mundo, comparada a Nora Roberts pela Publishers Weekly.

Picoult, Jodi

Concebida por meio de fertilização in vitro, Anna foi trazida ao mundo para ser uma combinação genética para a sua irmã 
mais velha, Kate, que sofre de leucemia promielocíticaaguda. Aos 15 anos, Kate passa a sofrer de insuficiência renal. Anna 
sabe que se doar um rim, ela terá uma vida limitada. Ciente de que terá de doar um de seus rins para sua irmã, Anna 
processa os pais para obter emancipação médica e direito sobre seu próprio corpo. O livro retrata a vida de uma menina 
com leucemia. Suas dores, seus sentimentos, seu relacionamento com a família. Retrata o amor de uma mãe que é capaz 
de dar tudo e enlouquecer pela saúde da filha. A guardiã da minha irmã é um livro que fala sobre o amor de uma família 
que aprendeu a viver com a doença.

Hex Hall Hawkins, Rachel Galera Record

Sophie é uma bruxa e está matriculada em Hex Hall, uma escola de crianças tão diferentes quanto ela, e intituladas 
Prodígios. Entre inimigos e paixões, acontecem ataques de um misterioso agressor aos alunos da escola e parece que o 
principal suspeito é o único amigo que Sophie tem. Ligando os fatos, ela descobre que uma antiga sociedade secreta 
pretende exterminar os Prodígios - e ela é a primeira da lista



Rebelo, Tiago ASA

Identidade Roubada Sextante

Id

Inocente, O

Instintos Cruéis

Invasora, A - Convocação Novo Século

Homem que Sonhava ser 
Hitler, O

A história começa com espancamentos a uma criança de cor e esta entrar em coma. Como é que foi que lhe aconteceu? 
Foram os “cabeças-rapadas”? O que é a Nova Ordem, a extrema-direita? Cabem aos inspetores da Policia Judiciária, 
António Gaspar e seu colega Nani, desvendarem este caso. Desde o inicio, não se consegue parar de ler, com o suspense 
se mantendo ao longo do livro. O modo como a história é contada, o desenrolar dos crimes, as ligações de provas, as 
excelentes descrições físicas e psicológicas dos personagens, faz com que nos esqueçamos de que a história é política. 

Stevens, Chevy

Era para ser um dia como outro qualquer na vida de Annie O’Sullivan. A corretora de imo´veis levanta da cama com tre^s 
objetivos: vender uma casa, fazer as pazes com a ma~e e na~o se atrasar para o jantar com o namorado. Naquele 
domingo, aparecem poucas pessoas interessadas em visitar o imo´vel. Quando Annie esta´ prestes a ir embora, uma van 
estaciona diante da casa e um homem sorridente vem em sua direc¸a~o. A corretora tem certeza de que sera´ seu dia de 
sorte. Mas o inferno esta´ apenas comec¸ando. Sequestrada por um psicopata, Annie fica presa durante um ano inteiro em 
um chale´ nas montanhas, onde vive um pesadelo que deixara´ marcas profundas.

 Infiéis, Os - Um Livro da 
Sociedade Secreta Dolby, Tom

Um novo semestre começa na Chadwick School. Mesmo marcados com a ankh, o símbolo da Sociedade, Phoebe, Nick, 
Lauren e Patch estão ansiosos por um novo começo. A cada dia, entretanto, eles são lembrados de sua nova condição 
como Conscritos na Sociedade. O grupo secreto que prometeu ajudá-los a realizar qualquer sonho havia trasnformado 
suas vidas em um verdadeiro pesadelo. Enquanto descobrem as mentiras por trás da Sociedade, os Conscritos são 
exposto de forma irreversível aos seus medos mais sombrios. As decepções sofridas pelos quatros, uma vez amigos fiéis 
entre si, testarão sua amizade à medida que lutarão para deixar a Sociedade para trás.

Turow, Scott Record

Cerca de vinte anos após ser julgado pelo assassinato de sua amante, o juiz Rusty Sabich enfrenta novamente o promotor 
Tommy Molto nos tribunais. Em Acima de qualquer suspeita, Rusty foi por pouco absolvido, e agora Tommy vê na morte da 
esposa do juiz a oportunidade de finalmente condená-lo. O inocente é continuação do aclamado romance Acima de 
qualquer suspeita, que foi adaptado para a tela dos cinemas com Harrison Ford no papel principal. Mundialmente famoso, 
Scott Turow é um dos maiores nomes da literatura policial.

Jones, Carrie Underworld 

Zara White suspeita que um cara estranho esteja meio que a perseguindo, de um modo bem compulsivo e obsessivo. E ela 
também tem uma obsessão... Por fobias. E é bem verdade que ela não é mais a mesma desde que seu padrasto morreu. 
Mas precisava ser exilada no Maine, para morar com a avó? Isso já parece um pouco extremo, não? No entanto, foi uma 
atitude tomada com o suposto propósito de fazer com que Zara mantenha sua sanidade... porém, ela está bem certa de que 
o verdadeiro problema é que sua mãe não consegue lidar com ela nesse momento...

Dalmolin, J.s

Sammy é apenas mais uma adolescente, entre tantas, que enfrenta a difícil crise da separação dos pais. Ela achava que 
sua vida estava um verdadeiro caos, porém as coisas ficam ainda piores quando ela é atropelada e acorda no século XVI. 
No início, pensou estar sonhando, depois achou que estava enlouquecendo completamente, mas percebeu que nada teria 
importância se o amor que descobriu sentir por Ian fosse correspondido. Contudo, esse amor está fadado ao fim, ela terá 
de retornar ao seu tempo se quiser continuar vivendo.
Um envolvente romance no qual as aparências enganam e o tempo também é um inimigo. 



Livro do cemitério, O

Matriz Divina, A

Magos, Os

Menino de Cabul, O Relógio D´Água

José Alencar - Amor À Vida 
- a Saga de Um Brasileiro   

Cantanhede, 
Eliane

Primeira 
Pessoa 

José Alencar Gomes da Silva comporta várias biografias numa só: self made man, autodidata, homem que apoiou o golpe 
militar e aderiu às "Diretas Já", representante patronal que desafiou seus pares e integrou a chapa do líder dos 
trabalhadores, empresário milionário que subverteu a luta de classes e se tornou vice do torneiro mecânico eleito 
presidente da República. E, enfim, ícone da luta contra o câncer. Típico patriarca, Alencar foi o menino pobre que estudou 
até a primeira série do antigo ginasial, saiu de casa aos 14 anos, abriu sua primeira loja aos 18, venceu, cresceu e 
construiu um império. Não satisfeito, exerceu forte militância empresarial e evoluiu para a política partidária. Apaixonou-se 
pelos palanques.

Jovem Sherlock Holmes - 
Nuvem da Morte, O Lane, Andrew J. Intrinseca

Sherlock Holmes tem apenas catorze anos quando, ao caminhar por um bosque, descobre um cadáver. Trata-se de um 
homem. Está coberto de pústulas. É então que Holmes começa uma nova vida.
Sua mente destemida e a sede de aventuras conduzem-no por uma jornada capaz de deixar qualquer um sem fôlego: da 
tranquilidade da vida no campo ao submundo das docas londrinas, enfrentando fogo, espionagem e sequestros, até o cerne 
de uma aterrorizante trama que poderá mudar o futuro da Grã- Bretanha.

Gaiman, Neil Rocco
Enquanto seus pais e irmã são impiedosamente assassinados por um misterioso homem chamado Jack, um bebê 
consegue escapar de seu berço e se aventurar pelo mundo. Uma série de coincidências, aliada a uma grande dose de 
sorte, salva o pequeno de ter um destino tão trágico quanto o de sua família. Este é o cartão de visitas de O Livro do 
Cemitério. 

Braden, Gregg Cultrix

Existe um lugar onde todas as coisas começam, um lugar de pura energia, que simplesmente “é”. Nessa incubadora 
quântica da realidade, todas as coisas são possíveis. Em 1944, Max Planck, o pai da teoria quântica, chocou o mundo 
quando disse que essa “matriz” é a origem das estrelas, do DNA da vida e de tudo o que existe. Descobertas recentes 
acentuam a evidência de que a matriz de Planck – A Matriz Divina – é real. Para que a matriz participe da nossa vida com 
toda potência, precisamos compreender como ela funciona e qual linguagem ela reconhece. Esta tem sido a pesquisa de 
Gregg Braden durante mais de vinte anos. Neste livro capaz de abalar paradigmas, Gregg compartilha conosco suas 
descobertas.

Grossman, Lev Amarilys

Conheça Quentin Coldwater: um gênio precoce às vésperas de entrar na faculdade. Como a maioria das pessoas, Quentin 
acreditava que a magia não era algo real. Acreditava. Tudo muda quando ele é surpreendentemente admitido em uma 
universidade – muito antiga, muito secreta, muito  exclusiva – de estudos mágicos, ao norte de Nova York. Após se 
esgueirar por um terreno baldio do Brooklyn na tarde de inverno em que deveria ter feito sua entrevista para entrar em 
Princeton, Quentin se vê, em pleno verão, no idílico campus da misteriosa Brakebills. Ali – não antes de um difícil e 
cansativo exame de admissão, ele dá início a uma  extensa e rigorosa iniciação ao universo acadêmico da feitiçaria 
moderna; ao mesmo tempo, descobre também os princípios boêmios da vida universitária: amizades, amores, sexo e 
álcool.

Hosseini, Khaled

Este livro relata a história de Amir, um escritor afegão imigrado nos Estados Unidos, que se vê obrigado a acertar as contas 
com o passado e retorna ao seu país de origem. O ponto de partida do livro é a infância do protagonista (sendo ele o 
próprio narrador), quando Cabul ainda não era a capital do país que foi invadido pela União Soviética, dominado pelos 
talibãs e subjugado pelos Estados Unidos.

  



Mentira sagrada, A Porto Editora

Morte do cozinheiro, A

Mundo Perfeito, Um Novo Século

Namoro, O

Não há bela sem senão Objectiva 

Novo Conceito

Rocha, Luís 
Miguel

Será que Jesus foi mesmo crucificado? Terá tudo acontecido como a Bíblia descreve? Na noite da sua eleição para o 
Trono de São Pedro, o Papa Bento XVI, como todos os seus antecessores, tem de ler um documento antigo que esconde o 
segredo mais bem guardado da História - a Mentira Sagrada.Em Londres, um Evangelho misterioso na posse de um 
milionário israelita contém informações sobre esse segredo. Se cair nas mãos erradas pode revelar ao mundo uma verdade 
chocante.Rafael, um agente do Vaticano, é enviado para investigar o Evangelho e descobre algo que pode abalar não só a 
sua fé mas também os pilares da Igreja Católica.
Que segredos guardará o Papa? E que verdade esconde o misterioso Evangelho?

Pitz, Alan Above 
Publicações

A morte do cozinheiro é uma das obras literárias mais intensas e atuais sobre a dor de cotovelo e o ciúme. De forma 
singular o autor nos guia sem medo até o amor doente de Luiz Aurélio e as psicoses novas da recente solidão induzida. A 
derrota do ”eu” exaltado, o abandono, e a morte que pede lugar ao descontentamento puramente egoísta caminham livres. 
Vemos um jogo de querer e não poder, que desenrola o frágil espírito do ser humano desiludido de amor.

 Brum, Leonardo

Em Pedra-Luz, os moradores ansiavam encontrar uma joia rara que acreditavam estar escondida na ilha, e que havia sido 
roubada dos piratas mercenários na virada do século XIX. Cercada de inúmeras lendas e mistérios, dizia-se que tal joia era 
capaz de realizar os desejos mais secretos das pessoas.Naquela fatídica terça-feira do ano de 1995, o encarregado da 
Central Foods encontrou a ilha completamente deserta.Para onde teriam ido todos os habitantes que desapareceram sem 
deixar vestígios?Sua salvação dependia de uma força maior que parecia inexistir em suas vidas. 

Cristiane, Eva; 
Silva, Luciano All Print

O namoro: quem ama, espera é um livro que ajudará o leitor a colocar em ordem sua vida emocional e espiritual, 
conduzindo-o a fazer sua própria reflexão à luz da Palavra de Deus, onde cada um verá os prós e contras que existem 
dentro do namoro. O livro direciona o leitor a refletir: será que tenho que namorar como todo mundo faz? Será que Deus 
não nos oferece outra opção melhor dentro do nosso relacionamento romântico? Será que dentro deste relacionamento 
estou apenas procurando agradar a mim, aos outros ou a Deus? Como ter um relacionamento com alguém sem trazer 
prejuízos ao meu relacionamento com Deus?...

James, Rebecca

Um segredo devastador. Uma vida destruída. Uma amiga que promete mudar tudo. E se ela não for quem aparenta ser? 
Será possível amar demasiado? Será possível amar alguém a ponto de se desejar a sua morte? Depois da trágica morte da 
irmã, Katherine muda de cidade e inscreve-se numa nova escola, onde só quer passar despercebida. Mas isso revela-se 
impossível quando encontra aquilo que menos esperava: Uma amiga - Alice Parrie é a rapariga mais popular da escola. 
Extrovertida, linda, sedutora e imprevisível, ela é tudo o que Katherine não é. O entusiasmo de Alice é contagiante e o seu 
magnetismo é irresistível.

Não Sou Este Tipo de 
Garota - a Linha Entre o 

Certo e o Errado Foi 
Distorcida

Vivian, Siobhan

Perversa ou inofensiva? Confiável ou hipócrita? Controlada ou insensata?
“Na minha visão de veterana, a orientação aos calouros é uma perda de tempo colossal. Se fosse por mim, as coisas 
seriam bem diferentes.Somente três coisas seriam transmitidas aos garotos para que vivessem uma experiência de 
sucesso no ensino médio: fazer a lição de casa, usar camisinha e passar desodorante nos sapatos de couro. Por outro 
lado, ao aconselhar as meninas, diria que confiar em garotos é igual a beber e dirigir. Claro, alguns correm o risco. Uma ou 
duas cervejas nunca parecem perigosas no começo. E nem todo mundo que bebe e dirige sofre um acidente...



Souza, Diogo de

Outro Amor, Um Lumen Editorial

Sextante

Paixão de Primavera

Necrópolis Mct, Douglas Draco
Em Necrópolis – A Fronteira das Almas, romance de Douglas MCT, Verne Vipero irá até os confins de um mundo fantástico 
em sua jornada tenebrosa para resgatar a alma do irmão. Em Necrópolis nada é o que parece e a Fronteira das Almas é o 
fim da travessia.

Nêmesis - o Retorno de 
Astarot

Dracaena – 
Singular

Há cento e quarenta anos, Astarot, uma dos maiores demônios já conjurados, dorme, aprisionado pelas magias da família 
Masters. Mas uma profecia determinou seu despertar, e agora, a família de magos mais poderosa, e influente, do mundo, 
se vê face à face com a volta de sua Nêmesis. Isabela Zuckermann, jovem ginasta, foi apontada como aquela quem trará o 
despertar do demônio. Agora, aqueles que seguem Astarot tentam protegê-la, e aqueles que pretendem impedir a profecia 
querem sua morte. A jornada de Isabela está entremeada com o segredo da prisão de Astarot em 1875, e conforme ela 
descobre a verdade sobre a magia, sua família e sobre si mesma, mais fica claro que não poderá impedir “O retorno de 
Astarot.”

Fiorillo, Marcio

Miguel era um jovem diferente. Sensível, ele não correspondia aos padrões esperados por seu pai Antonio e pela 
sociedade daquela cidade do interior de São Paulo.  Por conta disso, após uma grave briga com seu pai, Miguel sai de casa 
e, sem ter para onde ir, decide se aventurar na capital, onde passa por momentos difíceis.O tempo passa até Miguel 
reencontrar Luiz, um amigo de adolescência e dono de uma rede de lojas de roupas. Sua vida muda. Convidado a trabalhar 
na administração da empresa, Miguel dá início a uma promissora carreira e progride. Mas quem não aceita essa relação 
profissional entre os dois é Mercedes, esposa de Luiz. Preconceituosa e egoísta, Mercedes passa a tramar contra Miguel, 
praticando desatinos e maldades contra o rapaz...

Pacto, O - Quando as 
Pessoas que Você Ama Lhe 

Viram as Costas e a Sua 
Vida Se Torna um Inferno

Hill, Joe

O pacto é bom como o diabo! Joe Hill é um escritor excepcional, com uma incrível imaginação. Ele tem o talento especial 
de conduzir os personagens e os leitores a situações sobrenaturais." - USA Today Ignatius Perrish sempre foi um homem 
bom. Tinha uma família unida e privilegiada, um irmão que era seu grande companheiro, um amigo inseparável e, muito 
cedo, conheceu Merrin, o amor de sua vida. Até que uma tragédia põe fim a toda essa felicidade: Merrin é estuprada e 
morta e ele passa a ser o principal suspeito. Embora não haja evidências que o incriminem, também não há nada que prove 
sua inocência. Todos na cidade acreditam que ele é um monstro.

Paixão - Col. Fallen - Vol. 3 Kate, Lauren Galera Record

Antes que Luce e Daniel se conhecessem na Sword & Cross e tivessem lutado contra Imortais e Párias, eles viveram 
muitas vidas. O amor de Luce por Daniel é mais forte do que tudo, exceto, talvez, pela necessidade de saber mais sobre a 
história dos dois e as razões por trás da maldição que atormenta suas vidas. Levada por um impulso irracional, Luce se 
arrisca ao mergulhar em um Anunciador e começa a atravessar os séculos. Ao encontrar versões passadas de si mesma e 
de Daniel, vai recolhendo pistas que podem ajudá-la a compreender seu destino.

Camargo, Celia 
Xavier de Petit

Na Rússia dos czares, no início da primavera, um bando de cossacos, cansados de lutar, acampa numa aldeia dos Monteis 
Urais. Ludmila, uma linda camponesa, apaixona-se por Yuri, o líder dos guerreiros. Seduzido, ele a arrebata, contra sua 
vontade, e faz dela sua mulher. Dimitri, inconformado com o rapto, quer resgatar a amada, vingar-se derramando sangue. A 
adorada Ludmila é desejada, amada e traída.



Pecadora, A Novo Século

Pelo Mundo Todo

Contraponto

Perda Total Objetiva

Paixão, Drogas e Rock'n'roll Niziotek, Daniela Maquinária

Brian Blue é vocalista e líder de uma das maiores bandas de hard rock do início dos anos 90 e Vicky, uma adolescente 
brasileira. Desse encontro improvável, nasce uma história de amor com todos os ingredientes dos tempos modernos. Com 
rara sensibilidade, Daniela Niziotek envolve o leitor ao abordar as dificuldades e concessões enfrentadas para a 
concretização dessa relação quando um fato trágico se interpõe, mudando para sempre a vida dos personagens. De modo 
delicado e comovente, mas com aguda percepção, Daniela fala das belezas e dores humanas, trazendo à tona, em meio a 
uma torrente de sentimentos, os bastidores do mundo do rock...

Hammesfahr, 
Petra

Cora Bender matou um homem em um lago, durante um dia ensolarado e diante de sua própria família e de outras 
testemunhas. Por que? O que poderia ter levado essa jovem mãe, quieta e amável, a esfaquear um estranho repetidas 
vezes, até ser retirada a força do local? Para a polícia o caso parecia simples. Cora confessou e havia inúmeras 
testemunhas. Contudo, o inspetor Rudolf Grovian se recusou a fechar o caso e deu início à sua própria investigação. Foi 
assim que começou a lenta revelação sobre o passado de Cora Bender, a jornada de uma jovem em direção ao próprio 
inferno.

Glass, Julia Bertrand Brasil

Julia Glass alcançou notoriedade no meio literário ao vencer o National Book Award com um romance de estreia. Agora, 
em Pelo Mundo Todo, ela apresenta uma obra igualmente importante ao tratar, com sensibilidade, das frustrações e das 
alegrias da vida. Personagens que se encontram e se perdem, se casam e se separam, e fogem para, mais tarde, 
reencontrar-se. Uma celebração das escolhas pessoais que culminará num evento maior do que os dramas de cada um: o 
11 de Setembro. Greenie e Alan Duquette estão casados há dez anos, mas já faz um tempo que as coisas não andam bem. 
O pior é que o filho George, de quatro anos, apesar de pequeno, percebe o estresse constante do dia a dia...

Pensei que Tinhas Morrido 
– Uma História de Amor Nelson, Pete

Paul Gustavson é um escritor freelance de meia-idade para quem a vida é uma sucessão de obstáculos, um verdadeiro 
campo minado de erros e más decisões. A mulher deixou-o, o pai teve um enfarte debilitante, a nova namorada tem outro 
namorado, o irmão investiu mal as poupanças dos pais e a sua própria saúde (física e financeira) já conheceu melhores 
dias. O que anima Paul são os seus amigos no bar Bay State, onde o esperam sempre umas boas bebidas, e a sua melhor 
amiga, Stella. Stella é a única constante na vida caótica de Paul; sempre disposta a ouvir, capaz de dar os melhores 
conselhos sem nunca o julgar, consegue ser sarcástica sem ser cruel, ao mesmo tempo compassiva e assertiva. A única 
coisa que Stella é incapaz de fazer é acompanhar Paul quando ele vai tomar uns copos ao Bay State...

Sant'anna, Ivan

Os voos 402, 1907 e 3054 protagonizaram alguns dos episódios mais trágicos da história da aviação brasileira. As 
circunstâncias que envolveram cada um desses acidentes mobilizaram a opinião pública, revelaram falhas no sistema 
aeroviário, e revoltaram o país. A ausência de sobreviventes torna esses acontecimentos ainda mais estarrecedores. Em 
cada avião, nos poucos segundos em que pilotos, copilotos e tripulantes se viram diante de seu maior desafio — a luta pela 
sobrevivência ?, a batalha já estava perdida. Ivan Sant’Anna, autor do impactante Caixa-preta, relata em Perda Total os 
meandros dessas histórias, mesclando à narrativa o rigor técnico dos fatos apurados e o toque humano dos relatos sobre 
as vidas afetadas pela tragédia.

Perdida - Um Amor Que 
Ultrapassa As Barreiras do 

Tempo
Rissi, Carina Barauna Editora 

Ian era diferente dos caras que eu conhecia, sempre tão educado e atencioso. Mas assim eram todos os homens daquele 
século. Alguma coisa naqueles olhos escuros me fizeram confiar nele, aceitar sua ajuda, querer falar com ele e... querer 
tocá-lo de forma nada educada! Um tremendo erro! Um erro que depois me machucaria muito. Precisaria ser cuidadosa e 
evitar ficar sozinha com Ian. E precisaria, acima de tudo, manter minhas mãos bem longe dele!”Numa louca e divertida 
aventura, Sofia acaba encontrando mais que diferenças culturais, acaba encontrando a si mesma e um grande amor. 



Id

Poder do Fogo Novo Século

Prazeres malditos

Profecia das Irmãs, A

Promessa de Sangue Agir

Que o Dia Deve À Noite, O Argumento

Personal Demons - Pecado 
Original Desrochers, Lisa

A vida de Frannie aparentemente voltou aos eixos. Faltando poucos dias para o início das aulas na Universidade, ela divide 
seu tempo entre o cara pelo qual está apaixonada e o emprego de meio período no Ricco´s, além de ter o próprio irmão, 
Matt, como seu anjo da guarda. Tudo poderia ser perfeito se sua amiga Taylor não começasse a se envolver com um dos 
novos rapazes da sinistra turma que surgiu nas redondezas... E se Lili, uma garota sem passado nenhum, não se mudasse 
para o apartamento vizinho ao de Luc. Mal sabe Frannie que, por trás disso, as coisas são muito mais complicadas... E que 
sua alma - e a daqueles que ama - estão em risco de sucumbir à criatura que traz consigo o Pecado Original. Continuação 
de Personal Demons - Amor Infernal. 

Henrique, Khêder

O Grande Teste – uma série de provas práticas e teóricas realizadas para definir o rumo profissional de um estudante – 
será realizado dentro de um mês em Diaspos, uma vila rural que fica ao sudeste do mítico continente de Myruna. Todos os 
jovens estão empolgadíssimos com a aproximação desse evento. Menos Kiara Ancessus. Entretanto, tudo pode mudar 
quando o forasteiro Lucius Veniaga chega ao vilarejo com o desejo de estudar com a misteriosa Elemiah Mirone, uma 
elementar aposentada. Os elementares são indivíduos com habilidades únicas e fascinantes, tais como manipular os 
elementos da natureza conforme sua vontade.

Hamilton, Laurell 
K. Rocco

Expoente da literatura gótica norte-americana da atualidade, a escritora Laurell K. Hamilton já vendeu mais de seis milhões 
de livros, em 16 idiomas, da série protagonizada pela sexy caçadora de vampiros Anita Blake. O sucesso da autora, 
freqüentadora assídua das listas de mais vendidos americanas, mostra que o gótico não sai de moda e que, desde 
clássicos como Frankenstein, de Mary Shelley, e Drácula, de Bram Stoker, até o contemporâneo Entrevista com o vampiro, 
de Anne Rice, vampiros, zumbis e todo tipo de criaturas extraordinárias continuam à solta no universo literário. "Prazeres 
Malditos" é o primeiro de uma série de livros protagonizados por Anita Blake, uma típica garota urbana contemporânea, 
descolada e bem- humorada, que ganha a vida de uma maneira peculiar: caçando vampiros e ressuscitando mortos. 
Através dessa ghostbuster contemporânea, a autora dá um tom original 

Zink, Michelle Rocco Duas irmãs formadas no mesmo oceano oscilante: uma, a gurdiã; a outra, o portal. Uma guarda a Paz, a outra realiza uma 
feitiçaria destrutiva em busca de devoção.

Mead, Richelle
A saga continua e, mais uma vez, o amor tem que superar todas as dificuldades. O que vale mais na vida: o amor ou a 
amizade?
Coleção responsável nos EUA pela enquete: quem é melhor que a Stephenie Meyer?

Khadra, Yasmina

Argélia, década de 1930. Younes tem apenas nove anos. Seu pai, arruinado por dívidas, perde suas terras, é obrigado a se 
mudar para Orã e decide dar o filho para o tio, um farmacêutico integrado à comunidade francesa da cidade. Younes, 
rebatizado de Jonas, cresce entre os meninos franceses, de quem se torna companheiro inseparável. Eles compartilham 
descobertas, sonhos e medos que nem a Segunda Guerra Mundial ou o nacionalismo árabe conseguem perturbar. Até o 
dia em que Émilie volta à cidade. A história de amor que havia começado anos antes renasce e, junto com a revolução de 
independência, desafia os limites da coragem, da amizade e da lealdade.



Questão de Confiança, Uma

Rainha Vermelha, A

Rei do Ferro, O

Retrato de Sabrina, O Florêncio, José

Roubada Novo Conceito

Objetiva

Pilcher, Robin Bertrand Brasil

Barclay muda-se para a Escócia após o casamento de sua mãe com Leo Harrison. Rejeitada pelos meios-irmãos, seu único 
amigo é o vizinho Jonas Fairweather, a quem ela declara seu amor após anos de convivência. Por não ser correspondida, 
decide mudar-se para Nova York e tentar esquecer o amor de sua vida. Depois de anos ausente, Claire volta à Escócia. 
Durante essa visita, encontra seu padrasto recuperando-se de um acidente que o deixou impossibilitado de cuidar de si 
mesmo. Art, com quem a protagonista acabou se casando, decide comprar a casa de Leo e transformá-la num centro de 
convenções, ao perceber o significado que a casa tem para Claire. No entanto, o casal não é o único interessado na 
compra: quem cuida agora dos bens de Leo é Jonas...

Gregory, Philippa
Livraria 

Civilização 
Editora

Herdeira da rosa vermelha de Lancaster, Margarida vê as suas ambições frustradas quando descobre que a mãe a quer 
enviar para um casamento sem amor no País de Gales. Casada com um homem que tem o dobro da sua idade, depressa 
enviúva, sendo mãe aos catorze anos. Margarida está determinada em fazer com que o seu filho suba ao trono da 
Inglaterra, sem olhar aos problemas que isso lhe possa trazer, a si, à Inglaterra e ao jovem rapaz. Ignorando herdeiros 
rivais e o poder desmedido da dinastia de York, dá ao filho o nome Henrique, como o rei, envia-o para o exílio, e propõe o 
seu casamento com a filha da sua inimiga, Isabel de York. 

Kagawa, Julie Underworld 

Meghan Chase tem um segredo e um destino que ela nunca poderia ter imaginado... Algo sempre pareceu fora de lugar na 
vida de Meghan, desde que seu pai desapareceu diante de seus olhos quando ela tinha apenas seis anos. Ela nunca se 
encaixou perfeitamente na escola.. ou em casa. Quando um estranho começa a observá-la de longe e seu melhor amigo 
torna-se estranhamente protetor, Meghan percebe que tudo que ela conhece está prestes a mudar. Uma peça importante 
em uma guerra mortal agora Meghan vai descobrir até onde ela pode chegar para salvar alguém a quem ama, o que ela 
está disposta a enfrentar para destruir uma criatura que ninguém antes havia ousado enfrentar... e até onde ela lutaria para 
conquistar o amor de um jovem príncipe que preferiria vê-la morta ao invés de deixá-la tocar seu coração de gelo. 

Petit

"O Retrato de Sabrina", do Espírito José Florêncio, psicografado pelo médium Antonio Demarchi, é um romance vibrante 
que esclarece a repercussão dos atos que cometemos no passado em nossa atual existência.
Carlos Alberto, personagem principal de "O Retrato de Sabrina", depois uma longa permanência na inconsciência, ao 
despertar, percebe que perdeu a memória. Hospitalizado, recebe a visita dos pais. Apesar de não reconhecer aqueles que 
o tratam com tanto afeto, Carlos – vítima de um violento acidente que o imobilizou no leito hospitalar –, busca explicações 
para entender a natureza do local onde se encontra e da assistência que recebe, que lhe parece incompreensível...

Pearse, Lesley

Quando uma bela moça loira foi encontrada desacordada em uma praia, ela não tinha nenhuma lembrança de quem era ou 
dos horrores pelos quais havia passado antes de chegar ali. A esteticista Dale não via Lotte Wainwright há tempos, mas – 
para seu pesar – reconheceu sua amiga na foto publicada pela imprensa local em um artigo que noticiava as misteriosas 
circunstâncias do aparecimento da jovem que, recentemente, havia dado à luz. Após uma longa separação entre Lotte e 
Dale, uma perigosa sequência de segredos, mentiras e pesadelos tem início. O que aconteceu com Lotte? Alguém queria 
matá-la? E, o pior, o que acontecera com o bebê a quem dera à luz? Imagine não saber de onde você veio e o que o futuro 
lhe reserva…

Sally e o tigre no poço Philip Pullman

Terceiro livro da nova série do premiado autor de A Bússola de ouro. Sally e o Tigre no Poço une suspense arrebatador, 
um panorama amplo das classes mais baixas em Londres durante a época vitoriana, um elenco agitado de heróis e vilões e 
um mistério que irá deixar o leitor sem fôlego. É uma história de fazer saltar o coração.
"Phillip Pullman. Será ele o melhor contador de histórias de todos os tempos?" - Observar
Uma perseguição assustadora pelas ruas da Londres de 1881, onde uma menina se arrisca ao máximo e adentra a toca do 
tigre... Um malfeitor desconhecido elaborou planos detalhados para roubar a vida de Sally - tomando sua casa, seu 
negócio, sua filha, Harriet, e até sua sanidade...



Sangue Quente

Se Você Me Visse Agora

Segredo de 2012, O

Sereia Versus

Sete Selos, Os Salazar, Luiza

Marion, Isaac Leya Brasil

R é um jovem vivendo uma crise existencial – ele é um zumbi. Após vivenciar as memórias de um adolescente enquanto 
devorava seu cérebro, R faz uma escolha inesperada, que começa com uma relação tensa, desajeitada e estranhamente 
doce com a namorada de sua vítima. Julie é uma explosão de cores na paisagem triste e cinzenta que envolve a “vida” de 
R e sua decisão de protegê-la irá transformar não só ele, mas também seus companheiros mortos- vivos, e talvez o mundo 
inteiro. Assustador, engraçado e surpreendentemente comovente, Sangue Quente fala sobre estar vivo,
estando morto, e a tênue linha que os separa.

Ahern, Cecelia Rocco

Autora de P.S. Eu te amo, que foi adaptado para o cinema, Cecelia Ahern constrói, mais uma vez, uma trama cheia de 
momentos surpreendentes. Elizabeth Egan não tem tempo para amigos e muito menos para a imaginação fértil do sobrinho 
Luke que, aos seis anos, acaba de conhecer Ivan, um amigo imaginário. Ao notar que Elizabeth às vezes pode ouvi-lo e 
sentir que está por perto, Ivan resolve conhecê-la melhor e, a partir daí, começa a aparecer frequentemente em sua vida, 
levando-a a sair de seu ritmo normal e retilíneo. Uma deliciosa comédia romântica com a marca da jovem e bem- sucedida 
autora irlandesa. 

Braden, Gregg Cultrix

O tempo se propaga em ondas. Ele se move em ciclos dentro de ciclos, assim como os acontecimentos dentro dele, 
repetindo-se como as ondulações provocadas por uma pedra ao cair numa lagoa. Mas, ao contrário das ondulações na 
lagoa, os padrões de espaço-tempo ficam mais intensos a cada repetição, acumulando a energia de todos os ciclos 
anteriores. Esses fluxos e refluxos intermináveis do tempo foram observados por muitas culturas antigas e principalmente 
pelos maias, que criaram um calendário considerado incrivelmente preciso ainda nos dias de hoje. Por meio da observação 
das estrelas, os maias desenvolveram um arsenal de conhecimento acerca dos padrões da história e das eras da 
humanidade, chegando a calcular a data exata do início de uma nova era. A próxima era está marcada para começar em 
21 de dezembro de 2012. 

Segredos de Emma 
Corrigan, Os  Kinsella, Sophie Record

A vida de Emma Corrigan não é extremamente um livro aberto. Ela tem segredos que não revela para ninguém, muito 
deles sobre o seu trabalho e namorado. No entanto, durante uma viagem de avião repleta de turbulências, ela pensa que 
vai morrer e acaba contando todos os segredos para o bonitão ao lado. 

Rayburn, Tricia

Vanessa Sands, de 17 anos, tem medo de tudo – do escuro, de altura, do mar –, mas sua destemida irmã mais velha, 
Justine, está sempre por perto para guiá-la a cada desafio. Até que Justine vai mergulhar num precipício uma noite, perto 
da casa de veraneio da família em Winter Harbor, e seu corpo sem vida aparece na praia no dia seguinte. Os pais de 
Vanessa tentam superar a tragédia retornando à vida cotidiana em Boston, mas ela sente que a morte da irmã não foi 
acidental. Depois de descobrir que Justine estava escondendo diversos segredos, Vanessa volta para Winter Harbor, 
esperando que Caleb, o namorado de sua irmã, possa esclarecer algumas coisas, mas o garoto está desaparecido...

Underworld 

Lara Carver é uma jovem de 21 anos que trabalha para a Agência, um local especializado em estudar, localizar e conter 
fenômenos paranormais. Um evento inesperado tira Lara do conforto da Agência em Londres e a leva para Paris, onde ela 
descobre que uma força muito além de qualquer coisa que a Agência já enfrentou assolou a cidade à procura de um 
artefato milenar. Lara precisa se unir então a um velho amigo e ex-agente, Jason e a um demônio, Lucius, inimigo 
declarado de Lara desde sua infância, para descobrir quem está atrás do artefato e porque ele é tão importante. No 
entanto, a jornada de Lara vai lhe mostrar coisas que ela jamais esperava: sobre perigo, amor, amizade e acima de tudo, 
sobre os estranhos e poderosos segredos do seu próprio passado.



Sombra Objetiva

Sombras Marcadas Objetiva 

Sussurro Mais Sombrio

Tempo de Esperas

Tormenta de Espadas, A

Meloida, Elena P.

Depois de Escuridão, a personagem Alma continua em Sombra a saga para escapar de seu destino e das ordens do 
temido Leviatã. No segundo capítulo da trilogia da escritora italiana Elena P. Melodia, que terá seu desfecho com o livro 
Luz, a trama segue, envolta por mistérios, a todo vapor. Logo nas primeiras páginas, Alma recobra a consciência no piso de 
madeira de uma papelaria. Incrédula, com a cabeça doendo, a protagonista depara-se, a seu lado, com o corpo morto do 
velho dono da loja. Não há dúvidas: trata-se da nona vítima dos Master, criaturas saídas de um mundo maléfico que 
lançam sua sombra sobre a cidade. 

Shamsie, Kamila

A história começa em Nagasaki, no ano de 1945. A jovem Hiroko está na varanda de sua casa quando, em uma fração de 
segundo, "o mundo embranquece". A explosão nuclear leva sua família e seu noivo, Konrad. Ela escapa por pouco; mas 
levará consigo - tanto no corpo quanto na memória - as marcas da catástrofe. Em busca de um recomeço, Hiroko viaja à 
Índia, onde passa a viver com Elizabeth, meia-irmã de Konrad. Em meio aos conflitos políticos de um país prestes a ser 
dividido, ela redescobre o amor ao conhecer Sajjad, um dos empregados da família. Hiroko e Sajjad mudam-se para o 
recém-formado Paquistão...

Showalter, Gena Harlequin 
Books

Quando os deuses habitavam o mundo, doze gregos foram condenados a carregar por toda a eternidade os espíritos 
malignos que libertaram da caixa de Pandora. Agora, eles precisam encontrar a única relíquia capaz de dar fim a seu 
sofrimento... ainda que possa destruí-los. Subjugado aos caprichos de Dúvida, Sabin era um homem condenado à solidão. 
Afinal, nenhuma das mulheres que compartilharam de sua cama resistiu às perfídias de seu demônio. Nada mais restava 
senão partir para os campos de batalha em busca do único prazer que poderia usufruir: a vitória. Ao conhecer Gwendolyn, 
a Tímida, Sabin experimentou levemente um sabor há muito esquecido: o desejo por uma mulher...

Sussurros de uma Garota 
Apaixonada Porto, Mandy Underworld 

Sussurros de uma garota apaixonada apresenta Brooke Watson, uma novata na Universidade de Standford. Brooke não 
queria saber nada de garotos, apenas queria se concentrar nos estudos e ser uma boa médica no futuro. Danny Garcia 
entra então em sua vida – um garoto arrogante que a maioria das pessoas detesta. Ele é morto por um serial-killer do 
campus e Brooke é a única que consegue vê-lo. Eles se detestam, mas tem que trabalharem juntos para descobrir quem é 
o assassino que está matando meninos no campus.

Mello , Fábio de Planeta do 
Brasil

Dois personagens trocam cartas, um velho professor que resolveu se esconder do mundo e um estudante de filosofia que 
tem o sonho de alcançar as glórias da vida acadêmica que o professor abandonou. Ao trocar correspondências sinceras os 
dois debatem sobre um dos maiores desafios humanos: compreender o tempo de esperas. Desta forma, descobrem o amor 
fraternal, a amizade e a humildade. A felicidade pode estar na simplicidade da vida, e o autor nos mostra como é preciso 
compreendê-la.

George R. R. 
Martin

A tormenta de espadas, o terceiro livro da série de George R. R. Martin, onde os Sete Reinos já sentem o rigoroso inverno 
que chega, mas as batalhas parecem estar mais cruéis e impiedosas. Enquanto os Sete Reinos estremecem com a 
chegada dos temíveis selvagens pela Muralha, numa maré interminável de homens, gigantes e terríveis bestas, Jon Snow, 
o Bastardo de Winterfell, que se encontra entre eles, divide-se entre sua consciência e o papel que é forçado a 
desempenhar. Robb Stark, o Jovem Lobo, vence todas as suas batalhas, mas será que ele conseguirá vencer os desafios 
que não se resolvem apenas com a espada? Arya continua a caminho de Correrrio, mas mesmo alguém tão 
desembaraçado como ela terá grande dificuldade em ultrapassar os obstáculos que se aproximam...



Traição, A Sextante

Último Desejo, O

Vidas Secretas Novo Século

Planeta

Vingador, O

Reich, Christopher

Há alguns meses, a vida do Dr. Jonathan Ransom virou de pernas para o ar. Após oito anos de casamento, ele descobriu 
que sua esposa, a enfermeira Emma, é uma agente dupla, que trabalha tanto para o FSB russo quanto para a Divisão, uma 
agência ultrassecreta dos Estados Unidos. Por duas vezes o amor pela mulher o arrastou para situações de risco, nas 
quais ele se viu envolvido com terroristas, assassinos e perigosos agentes internacionais. Agora chega. Decidido a se livrar 
de tudo isso, Jonathan se desliga da ONG Médicos Sem Fronteiras e segue sozinho para o Afeganistão. Seu objetivo é 
expiar os pecados do passado fazendo aquilo no que é melhor: ajudar as pessoas...

Sapkowski, 
Andrzej

Wmf Martins 
Fontes 

Geralt de Rívia é um bruxo sagaz e habilidoso. Um assassino impiedoso e de sangue-frio treinado, desde a infância, para 
caçar e eliminar monstros. Seu único objetivo: destruir as criaturas do mal que assolam o mundo. Um mundo fantástico 
criado por Sapkowski com claras influências da mitologia eslava. Um mundo em que nem todos os que parecem monstros 
são maus nem todos os que parecem anjos são bons...

Vento Sinistro - Os Fiscais 
do Clima Caine, Rachel Underworld 

A Associação de Fiscais existe praticamente desde sempre. Alguns Fiscais controlam o fogo, outros controlam a terra, a 
água ou o vento - e os mais poderosos podem controlar mais de um elemento. Sem os Fiscais, a Mãe Natureza acabaria 
varrendo a humanidade da face da terra... Joanne Baldwin é uma Fiscal do Clima. Normalmente basta ela fazer um 
movimento com a mão para domar o mais violento dos climas. Mas agora Joanne está tentando derrotar outro tipo de 
tempestade: acusações de corrupção e morte. Então ela resolveu se valer de uma estratégia bastante humana para salvar 
a própria pele....correr.

Poole, Gabriella; 
Philip, Gillian

"Você morreria para se juntar aos escolhidos." Os Escolhidos chamam a atenção de Cassie Bell logo em seu primeiro dia 
de aula na Academia Darke – um colégio composto por membros da elite e que muda, a cada semestre, para uma nova e 
exótica cidade em qualquer parte do mundo. No entanto, um grande mistério cerca a Academia e, mesmo correndo 
Richard, Katerina e Ranjit fazem parte do seleto grupo dos Escolhidos e são lindos, influentes e poderosos, porém 
estranhamente distantes.perigo, Cassie não consegue ficar longe dos Escolhidos. Academia Darke é uma história repleta 
de mistério, com personagens envolventes e surpreendentes, que está conquistando rapidamente leitores ao redor do 
mundo.

Vidente de Sevenwaters, A Marillier, Juliet 

Entre os filhos de Sean de Sevenwaters, Sibeal é aquela que possui grande dom e aspiração ao druidismo, mas para 
poder, finalmente, realizar os seus votos tem de compreender em pleno aquilo de que está prestes a abdicar. Por este 
motivo e para ponderar bem na sua vida futura, é enviada pelo seu mestre Ciarán para junto das suas irmãs em Inis Eala. 
Contudo, o que a aguarda é tudo menos paz e sossego para meditar: uma terrível e estranha tempestade rebenta no mar, 
naufragando um barco nórdico perante o olhar dos incrédulos habitantes da ilha. Deste trágico acidente resultam apenas 
três sobreviventes: um intrigante jovem, muito debilitado e com um grande segredo do qual não se recorda; Svala, uma 
bela mulher, muda e com rasgos de loucura; e Knut, um homem vigoroso, com ares de guerreiro, disposto a alcançar um 
lugar em Inis Eala. 

Mcnab, Andy; 
Rigby, Robert Galera Record

Com a inocência de seu avô comprovada, Danny Watts agora está livre para andar pelo país sem o constante medo de ser 
preso ou morto. Na verdade, sua posição agora é tão favorável que ele e sua amiga Elena foram chamados para trabalhar 
para o governo, tentando desesperadamente encontrar o Estrela Negra, o líder dos Anjos da Morte, um esquadrão de 
adolescentes suicidas que explodem bombas em vários lugares do mundo. Elena, com seus dons de informática, é 
despachada para a perigosa missão de descobrir o paradeiro do terrorista, que a contatou pela internet. Mas a missão é 
ainda mais terrível do que eles acreditavam: para se aproximar do Estrela Negra, ela precisa se oferecer como uma das 
garotas-bomba dos Anjos da Morte... 
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