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Além da vida Gray, Claudia

Alta tensão Coben, Harlan Arqueiro

Amanhã você vai entender Stead, Rebecca Intrinseca

Anjo perdido, O Sierra, Javier

Anna e o beijo francês Novo Conceito

Apenas respire Wiggs, Susan
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Bianca e Lucas sempre acreditaram que poderiam aguentar qualquer coisa para permanecerem juntos, mas quando o 
destino transforma Bianca em um fantasma e Lucas em um vampiro, eles não parecem ter muitas chances. 
Nesse mundo fantástico, fantasmas são caçados por vampiros, e uma guerra entre as duas classes de criaturas se 
anuncia, enquanto Lucas se refugia na Academia Evernight, Bianca não tem para onde correr e o relacionamento dos dois 
corre sérios riscos. Poderia o amor ser forte o suficiente para sobreviver aos desafios que existem além da vida? 

Myron Bolitar ficará frente a frente com um passado de mentiras e traição. Uma mensagem anônima deixada no Facebook 
da ex-estrela do tênis Suzze T põe em dúvida a paternidade de seu filho. Grávida de oito meses, ela pede a ajuda de seu 
agente e amigo Myron Bolitar para descobrir o responsável por essa intriga e trazer de volta seu marido, o astro do rock 
Lex Ryder, que saiu de casa depois de ler o texto. Descobrir o paradeiro de Lex não é tarefa difícil para um ex-agente do 
FBI. Mas, na mesma boate onde o encontra, Myron é surpreendido ao ver Kitty, a mulher que fugiu com seu irmão, Brad, e 
o afastou para sempre da família. Tentando ajudar a amiga e reencontrar o irmão mais novo, Myron se vê preso numa rede 
de segredos obscuros que põe em risco as pessoas que ele mais ama. Agora, só a verdade poderá salvá-las...

Miranda está em meio a um grande enigma, que começa com o bilhete acima, escondido no livro que ela pegara na 
biblioteca. Um estranho pode ter invadido sua casa; seu melhor amigo foi agredido na rua, e os bilhetes, que ela não 
compreende nem tampouco sabe quem escreve, continuam a chegar, alertando sobre a morte de alguém. Alguém 
próximo. Alguém que ela poderá ajudar a salvar. Mas, para isso, a menina precisa descobrir o que está acontecendo. 
Bilhete após bilhete, as peças do quebra-cabeça se juntam, até que finalmente o cenário se completa e Miranda percebe 
que a resposta sempre esteve ali, bem na sua frente. Mas o tempo é ardiloso: guarda hoje momentos que só amanhã você 
vai entender. 
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Na noite de Todos os Santos, Julia Álvarez está trabalhando na Catedral de Santiago de Compostela, tentando restaurar as 
esculturas do Pórtico da Glória quando um estranho invade a igreja falando em uma língua desconhecida e se inicia um 
violento tiroteio na Catedral. Um agente da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos que foi enviado à Espanha 
para esclarecer o sequestro de seu marido, o climatólogo Martin Faber, vem advertir Julia que sua vida também corre 
perigo. Nas próximas horas, Julia se verá envolvida na busca de duas pedras antigas que são a chave para resgatar seu 
marido e impedir um grande desastre natural, pedras valiosas que ela e Martin receberam como presente de casamento, 
mas que agora estão perdidas...

Perkins, Stephanie 
C.

Anna Oliphant não está nada entusiasmada com a ideia de se mudar para Paris, já que seu pai, um famoso escritor
norte-americano, decidiu enviá-la para um colégio interno na Cidade Luz. Anna prefere ficar em Atlanta, onde tem
um bom emprego, uma melhor amiga fiel e um namoro prestes a acontecer.Mas, ao chegar a Paris, Anna conhece
Étienne St. Clair, um rapaz inteligente, charmoso e bonito. Só que Etiénne, além de tudo, tem uma namorada... Anna
e Etiénne se aproximam e as coisas ficam mais complicadas. Será que um ano inteiro de desencontros em Paris
terminará com o esperado beijo francês? Ou certas coisas simplesmente não estão destinadas a acontecer?
Stephanie Perkins escreveu um romance de estreia divertido, com personagens espirituosos que garantem dedos
formigando e corações derretendo.

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.



Loureiro, Manel

Loureiro, Manel

Aprisionada Destefano, Lauren Underworld 

Aqueles que nos salvaram Blum, Jenna

Assassin's Creed Bowden, Oliver Galera Record

Beijada por um anjo – Vol.4 Novo Conceito

Apocalipse Z - a Ira dos 
Justos
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O terceiro livro da série Apocalipse, que começa com uma pandemia que transforma a população em “Não-mortos” 
(zumbis). Em A ira dos justos a civilização não existe mais, não há internet, televisão, celulares, nem mesmo 
supermercados ou colégios. Não há nada que faça alguém lembrar que é um ser humano. Nesse mundo as pessoas se 
dividem em pequenos grupos, o Apocalipse começou e a única preocupação é sobreviver. 

Apocalipse Z - Os Dias 
Escuros
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A civilização praticamente já não existe. Não há internet nem televisão. Não há casas ou escritórios. Nem escolas ou 
supermercados. Não há quase ninguém vivo para conversar. Não há quase nada que possa lembrar que um dia a 
humanidade existiu, a não ser pequenos grupos isolados de pessoas assustadas e quase sem recursos para manterem-se 
vivas. O Apocalipse já começou. Agora só há um objetivo: SOBREVIVER.

Graças à ciência moderna, os seres humanos se tornaram bombas-relógio genéticas. Os homens vivem apenas até os 25 
anos e as mulheres até os 20 anos.Neste cenário desolador, as meninas são raptadas e forçadas a casamentos 
poligâmicos para manter a população longe da extinção. Quando Rhine Ellery de dezesseis anos é raptada pelos Coletores 
para se tornar uma noiva, ela entra em um mundo de riqueza e privilégio. Apesar do verdadeiro amor de seu novo marido 
Linden, e uma tênue confiança entre as demais esposas de seu marido, Rhine tem um propósito: fugir para encontrar seu 
irmão gêmeo e ir para casa. Mas Rhine tem mais coisas a enfrentar que a perda de sua liberdade...

Casa da 
Palavra

O romance, narrado de forma envolvente pela autora, Jenna Blum, permaneceu na lista dos mais vendidos do New York 
Times durante um ano. Uma história que ultrapassou todas as barreiras e preconceitos religiosos e ideológicos em nome 
do amor. Aqueles que nos salvaram conta a história de Anna, uma jovem de 18 anos com um futuro promissor aos olhos 
do pai, um simpatizante nazista: casar-se e ter filhos com um oficial alemão. Ao se apaixonar por um médico judeu, no 
entanto, sua vida muda completamente. Revelando uma história de paixão e amor condenado, um retrato sobre a vida 
durante a guerra e um impressionante drama da relação mãe e filha, o livro explora profundamente aquilo que escolhemos 
suportar ou resistir para sobreviver e o legado da culpa.

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. 

Chandler, 
Elizabeth

Um ano se passou desde que o namorado de Ivy, Tristan, morreu. Depois disso, ambos seguiram em frente – Tristan para 
o outro lado da vida e Ivy para o doce e adorável Will. Agora, ela espera somente esquecer o horror do passado, deitar-se 
na praia com um copo de limonada e sair com seus amigos. Mas, então, um acidente de carro põe fim à vida de Ivy. Em 
meio ao percurso para outra dimensão e tomando consciência da vida que deixou para trás Tristan a faz retornar à vida 
com um beijo apaixonado. Ivy acorda no hospital, cercada por Will e sua família, mas tudo aquilo em que ela consegue 
pensar é no amor que perdeu. Mas não são apenas as lembranças de Ivy que voltaram do passado. E dessa vez ela não 
tem certeza de que o amor possa salvá-la. 



Bruxa de Ferro, A Mahoney, Karen Underworld 

Cada segredo Lippman, Laura Record

Caderno de Maya, O Allende, Isabel Bertrand Brasil

Cair da noite, Ao King, Stephen Objetiva

Caminho da sepultura, A Frost, Jeaniene Novo Século

Casa dos macacos, A Gruen, Sara Record

Esquisita. Era assim que chamavam Donna Underwood, 17 anos, no colégio depois de um horrível ataque de encantados 
matar seu pai quando ela era criança. Seus ferimentos e a reabilitação resultaram em força aumentada pela magia, graças 
às tatuagens de ferro em seus braços e nas mãos. Como filha de alquimistas, ela é abençoada e amaldiçoada, ao mesmo 
tempo, por uma herança de magia que não deixa muito espaço para garotos, festas e lições de casa. Agora, depois de dez 
anos desejando uma vida normal, ela finalmente é forçada a aceitar seu papel na guerra de séculos contra os mais 
sombrios proscritos do povo encantado: Os Elfos das Trevas. Agora Donna vai ter que correr para salvar a vida do melhor 
amigo – mesmo que para isso tenha que trair um dos maiores segredos do mundo e enfrentar justamente aquilo que 
destruiu sua família.

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...

O novo romance de Isabel Allende, o caderno de maya, diferentemente de seus tradicionais romances, é passado nos dias 
atuais.Apresenta a trama de uma garota americana de 19 anos que encontrou refugio em uma ilha remota da costa do 
chile,depois de cair em uma vida de drogas,crime e prostituição.

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.

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.

Isabel Duncan, cientista do Laboratório de Línguas dos Grandes Símios, não se dá muito bem com as pessoas, mas 
entende os animais, especialmente os bonobos. Ela considera Mbongo, Bonzi, Sam, Jelani, Makena e Lola sua família. 
Virtuoses no uso da Linguagem Americana de Sinais, esses macacos são capazes de se comunicar plenamente numa 
língua humana. Porém, um atentado brutal coloca-os em sério risco. Teria sido uma ação terrorista premeditada por 
ambientalistas pela libertação dos bonobos ou apenas o início de uma trama escusa que culminará num grande golpe de 
mídia? Com a ajuda do jornalista John Thigpen, Isabel fará tudo o que estiver ao seu alcance para salvar seus amigos da 
exploração humana e de um destino cruel. 



Caso de verão, Um Hilderbrand, Elin Bertrand Brasil

Cavalo de Troia 9 Benitez, J. J.

Céu está em todo lugar, O Nelson, Jandy Novo Conceito

Cidade dos mortos Joe Mc Kinney Novo Século

Cortador de Pedras, O Camilla Läckberg

Crianças da Noite Sasseron, Juliano Novo Século

Um caso de Verão gira em torno da vida de Claire Danner, uma mulher/mãe/artista que embarca, sem perceber e movida 
pela culpa, em uma aventura autodestrutiva. Aparentemente levando uma vida feliz, ela parece disposta a abandonar tudo 
para viver um grande amor. Embora o sentimento esteja fora de seu controle, Claire não sdeixa de se perguntar se valerá a 
pena vivê-lo. 
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A saga da Operação Cavalo de Troia já arrebatou milhões de fãs no mundo todo desde que J. J. Benítez lançou o primeiro 
volume, na década de 1980. Ninguém queria perder a chance de descobrir como era de fato a vida de Jesus, 
acompanhada in loco por um major americano que teria viajado no tempo até os primeiros anos de nossa era. E agora, 
finalmente, a saga chega ao fim com este nono e último volume. Nele, J. J. Benítez consegue se superar e prende o leitor a 
cada página.Neste volume, a operação parte da aldeia de Caná, na Galileia, citada na Bíblia como o local onde Jesus 
realizou seu primeiro milagre, transformando água em vinho durante um casamento. 

Lennie Walker, obcecada por livros e música, tocava clarinete e vivia de forma segura e feliz, à sombra de sua brilhante 
irmã mais velha, Bailey. Mas quando Bailey morre de forma abrupta, Lennie é lançada ao centro de sua própria vida, e, 
apesar de não ter nenhum histórico com rapazes, ela se vê, subitamente, lutando para encontrar o equilíbrio entre dois: um 
deles a tira da tristeza, o outro a consola. 
O romance é uma celebração do amor, também um retrato da perda. A luta de Lennie, para encontrar sua própria melodia 
em meio ao ruído que a circunda, é sempre honesta, porém hilária e, sobretudo, inesquecível.
"É romântico sem ser meloso e leva às lágrimas sem ser exagerado – o que mais o leitor pode querer? " 

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.
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O cortador de pedras é o terceiro thriller da sensação do crime sueco: Camilla Läckberg. O remoto resort de Fjällbacka viu 
a sua cota de tragédia, embora talvez nenhum pior que o da menina encontrada morta em uma rede de pescador.
Mas a autópsia revela que este não é um caso de afogamento acidental. O detetive local Patrik Hedstrom acaba de se 
tornar pai, e é a sua árdua tarefa descobrir quem poderia estar por atrás do assassinato metódico de uma criança que tanto 
ele quanto sua parceira, Erica, conheciam bem. O que ele não sabe é como esse processo vai provocar o coração escuro 
da Fjällbacka e desgastar sua fachada terna, talvez para sempre.

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



Dama da Ilha, A Cabot, Patricia

Delator, O Tess Gerritsen Harlequin

Desatre Browne, S. G. Leya

Lara Adrian

Deusa da Primavera Cast, P. C. Novo Século

Dexter e Delicioso Lindsay, Jeff
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O Marquês de Stillworth, Reilly Stanton, quer reconstruir o seu orgulho ferido comprovando para todos e para si mesmo 
que é um verdadeiro herói e não um bêdado inútil como afirmou sua ex-esposa. Ignorando todos os conselhos sensatos 
que recebeu, o londrino Stanton assume um posto médico na remota Ilha de Skye convencido de que pode conviver com 
as condições de vida, digamos... primitivas. É aí que conhece a senhora Brenna Donnegal, e por mais que tentasse, 
Stanton não consegue ignorar aquela bela mulher. Ela ocupou o antigo papel do pai como médica local da Ilha, e está mais 
do que irritada por encontrar Dr. Stanton assumindo seu trabalho e a casa de campo de seu pai. Por bem ou por mal, ela 
dará o castigo merecido ao usurpador. Mas o que começa como uma faísca de um cabo de guerra entre dois corações 
orgulhosos logo inflama no fogo ardente da paixão.

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. 

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. 

Despertar da Meia-noite, O - 
Série Midnight Breed

Universo dos 
Livros

Ele resistiu à tentação de amor e sangue por séculos. Um guerreiro frio, cujo coração congelado se recusa a se derreter. 
Até que ela… Com uma adaga na mão e a vingança em mente, a bela Elise Chase percorre as ruas em busca de 
retaliação contra os vampiros Renegados que lhe tiraram tudo o que mais estimava – a vida de seu filho. Valendo-se de 
um extraordinário dom psíquico, persegue sua presa, ciente de que o poder que possui a está destruindo. Ela precisa 
aprender a controlar esse dom e, para isso, só pode recorrer a um homem – o mais mortal dos guerreiros da Raça, Tegan. 
Marcado pela perda, Tegan conhece bem a dor de Elise. A fúria e o seu autocontrole são temidos por todos, até que Elise 
pede por ajuda em sua guerra pessoal.

A padaria de Lina em Tulsa não está dando lucro – e ela precisa de um plano para salvar o negócio. Ao se deparar com um 
livro de receitas de uma deusa italiana, Lina acredita ter encontrado a resposta de que necessita – mesmo que isso 
signi¬fique convocar uma deusa antiga... Em pouco tempo, Lina encontra-se face a face com a deusa Deméter, que 
propõe a ela trocar de lugar com Perséfone, a Deusa da Primavera, a qual irá dar vida nova à padaria. Por sua vez, Lina, 
incorporando a adorável Perséfone, deverá conduzir Primavera a um mundo de espíritos. Mas quando o atraente e soturno 
Hades desperta uma chama em seu coração, Lina não sabe se o sombrio Senhor do submundo é seu pior pesadelo – ou o 
homem dos seus sonhos.
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A vida organizada de Dexter Morgan é desestabilizada pela chegada de sua primeira filha. Pela primeira vez ele sente que 
tem força suficiente para sufocar os desejos de seu Passageiro Sombrio, a voz que sempre sussurra dentro de sua cabeça, 
escolhendo novas vítimas e guiando Dexter em suas empreitadas perigosas. Ao mesmo tempo, ele é convocado para 
investigar o desaparecimento de uma menina de 17 anos, Samantha Aldovar, que faz parte de um grupo gótico em que os 
indivíduos se declaram vampiros. Conforme chega mais perto da verdade, com a ajuda de sua irmã Deborah, ele percebe 
que está lidando com algo muito mais sombrio do que um simples clube de adolescentes fãs de Crepúsculo... Os raptores 
de Samantha querem muito mais do que sangue… e estão especialmente interessados em Dexter.



Dia da Caça, O Patterson, James Arqueiro

Smith, L. J. Record

Doce sonhos Campos, Munik Novo Século

Ecos da morte Derting, Kimberly Intrinseca

Em algum lugar do Paraíso Objetiva 

Em tempos de Liberdade

Alex Cross está diante do criminoso mais cruel que já enfrentou. Quando o detetive Alex Cross é chamado para investigar 
um caso de assassinato, depara-se com a cena de crime mais terrível que já viu em toda a sua carreira: uma família inteira 
foi morta dentro de casa. Tudo fica ainda mais chocante quando ele descobre que uma das vítimas é Ellie Cox, sua ex-
namorada dos tempos de faculdade.vFurioso, Cross decide pegar o assassino a qualquer custo. Logo depois outro crime 
acontece, novamente envolvendo uma família inteira, só que dessa vez alguns membros dela estavam nos Estados Unidos 
e outros, na África. A investigação leva a crer que o assassino, conhecido apenas como Tiger, viajou para a Nigéria. Sem 
hesitar, Cross vai atrás dele. ..

Diários do Vampiro - Vol. 1 
– Origens

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. 

Maria Carolina é apenas uma garota comum, prestes a terminar o colegial e ficar para sempre junto do amor de sua 
vida,Victor. Nada pode estragar os seus planos a não ser... A morte.
Depois de um acidente que lhe tira os amigos e o namorado, ela tem de aprender a levar a vida de uma forma diferente, 
mas isso é difícil quando o fantasma de Victor aparece para assustá-la.
Entre lembranças, descobertas impressionantes sobre o passado e contatos com o sobrenatural, Maria Carolina tem de 
fazer uma escolha: ela aprenderá a aceitar as imperfeições da vida ou vai preferir viver num mundo de sonhos?

Violet Ambrose tem dois problemas: o dom mórbido e secreto que carrega desde a infância e Jay Heaton, seu melhor 
amigo, por quem está apaixonada. Aos dezesseis anos e confusa com os novos sentimentos em relação a Jay, ela começa 
a ficar cada vez mais incomodada com sua estranha habilidade: Violet encontra cadáveres. Desde muito pequena ela 
percebe os ecos que os mortos deixam neste mundo. Ruídos, cores, cheiros. Mas não todos, apenas os das vítimas de 
assassinato.Para ela, isso nunca foi um grande talento. Na maioria das vezes, tudo o que encontrava eram pássaros 
mortos, deixados para trás pelo gato da família. Mas, agora que um serial killer está aterrorizando a pequena cidade onde 
mora e os ecos das garotas assassinadas a perseguem dia e noite, Violet se dá conta de que talvez seja a única pessoa 
capaz de detê-lo...

Verissimo, Luis 
Fernando

Com humor refinado e elegância narrativa, Luís Fernando Veríssimo aborda nesta seleção de crônicas, temas que sempre 
cercaram a vida do ser humano: o começo e o fim do amor, o desgaste gerado pelo tempo, o acaso que pode fazer tudo 
ruir ou acontecer de forma surpreendente. Mestre no gênero, Veríssimo faz o leitor pensar sobre escolhas, decisões 
precipitadas e oportunidades perdidas, mas sempre com um olhar bem-humorado e cúmplice dessas limitações tão 
humanas.

Vargas, Ana 
Cristina

Vida e 
Consciência

Segunda parte da trilogia, psicografada por Ana Cristina Vargas, que narra a história de sua mentora espiritual Layla. Neste 
romance Layla reencarna como Verônica no ano 28 da era Cristã, uma jovem cheia de altos e baixos que transita entre a 
miséria e a fortuna, conhece a escravidão interior do ódio, a força da paixão sensual, descobre a liberdade de amar e de 
ser autêntica. Também aprende a necessidade de mudar e tornar-se dócil às transformações da vida. Sua história mostra a 
força dos afetos que liga os destinos, o poder da amizade, a alegria e a força dos relacionamentos amorosos verdadeiros, 
a profunda e curadora lição do desapego.



Aguirre, Carolina Benvirá

Erros Irreversíveis Turow, Scott Record

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

Espantalho, O Connelly, Michael Objetiva

Estudos sobre Veneno Snyder, Maria V.

Keyes, Marian Bertrand Brasil

Encontro às Cegas - 227 
dias para arrumar 

Namorado

Lucía é uma mulher de 30 anos, com uns quilinhos a mais, que ganha pouco, mora sozinha e leva uma vida meio sem 
graça. Sua vida até então monótona (casa, trabalho, casa) muda radicalmente quando Irina, sua irmã mais nova – e 
perfeita – anuncia que irá se casar. Ela teria ficado superfeliz com a notícia, se não tivesse sido vítima de uma aposta entre 
sua própria mãe e irmã: convencida de que Lucía será uma solteirona, sua mãe diz que pagará toda a festa se ela 
aparecer no casamento acompanhada por um namorado de verdade. Morta de raiva, Lucía decide desafiar a “profecia 
materna”. Ela tem sete meses e meio para conseguir um namorado e está disposta a fazer qualquer coisa para isso: sair 
com colegas de trabalho, resgatar velhos amores, tentar encontros pela internet...

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. 

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…

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”.

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. 

Estrela mais brilhante do 
Céu, A

Existe um misterioso espírito que paira sobre o edifício número 66 da Star Street, em Dublin, Irlanda. E esse espírito está 
em uma missão para mudar a vida de alguém. Em A Estrela Mais Brilhante do Céu, Marian Keyes demonstra mais uma 
vez sua técnica como uma dos grandes contadores de histórias da atualidade e sua vontade de ultrapassar limites na 
literatura.

 



Eu, Alex Cross Patterson, James Arqueiro

Fogo, O Neville, Katherine Rocco

Grant, Michael Galera Record

M. Castro, Laura Novo Século

Garota traduzida Kwok, Jean Objetiva

Gosto de Esperança, Um Mallery, Susan Harlequin

Numa noite de festa, Alex Cross recebe uma notícia chocante.
O detetive está comemorando seu aniversário quando atende a um telefonema informando que sua sobrinha, Caroline 
Cross, foi brutalmente assassinada. Ele jura que vai capturar o criminoso e logo descobre que Caroline estava envolvida 
com prostituição e não foi a única vítima. Garotas de um clube privativo desaparecem misteriosamente. Atrás de pistas do 
assassino, Alex e a namorada, a detetive Brianna Stone, vão a um lugar onde é possível realizar qualquer fantasia, desde 
que se conheçam as pessoas certas para entrar. É lá que um homem misterioso e de gosto excêntrico, autodenominado 
Zeus, sacia seus desejos.

Um mistério que pode abalar o mundo.
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.

Fome - Um Livro da Série 
Gone

Já se passaram três meses desde que todos com menos de 15 anos ficaram presos na bolha conhecida como LGAR 
(Limitado à Garotada da Alameda da Radiação). A quantidade de comida diminui vertiginosamente há semanas. Primeiro 
foram os sorvetes, doces e todo o estoque do McDonald’s. Enquanto isso, toda a carne, como as frutas e legumes, 
apodreceram. Desesperados, os garotos liderados por Sam precisam encontrar uma nova fonte de alimento. Para piorar, 
Escuridão, uma criatura sinistra que viveu enterrada no fundo das montanhas, começa a convocar alguns adolescentes 
para influenciá-los, guiá-los, manipulá-los... 

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. 

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".

Jesse Keyes finalmente cresceu de verdade. Com um emprego fixo e mãe de um garotinho superagitado, ela agora está 
em uma posição muito melhor do que 5 anos atrás, quando saiu de Seattle grávida e incompreendida. Só que suas irmãs, 
Claire e Nicole, não parecem muito confiantes em relação à nova Jesse, adulta e responsável. Ainda por cima Matt, o pai 
de Gabe, deixa claro que não tem a menor intenção de vê-la novamente. Jesse está confusa, não sabe se poderá 
consertar os erros cometidos. Por outro lado, sente que ainda é possível reconquistar Matt. E esse é todo o incentivo de 
que precisa para se animar outra vez. 



Gosto de Vida, Um Mallery, Susan Harlequin

Guardiã da minha Irmã Picoult, Jodi Versus

História de Ontem, Uma Castro, Mônica de

Avey, Denis Nova Fronteira

Dolby, Tom Id

Lane, Andrew J. Intrinseca

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.

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.

Vida e 
Consciência

Depois de dez anos de sucesso, apresentamos a edição revisada do primeiro romance de Mônica Castro. Embora os fatos 
narrados tenham ocorrido no início do século vinte, esta é uma história atual e envolvente, em que as paixões se chocam 
em meio aos falsos padrões de comportamento e as aparências ditam as normas. Pressionados e despreparados, os 
envolvidos reagem pensando que, mantendo as aparências, estarão livres da responsabilidade de suas atitudes. Essa 
ilusão tem um preço muito alto, gerando dor e sofrimento, em um círculo vicioso que pode durar séculos. ...

Homem que venceu 
Auschwitz, O

O livro conta a extraordinária história real um soldado britânico que se infiltrou no campo de concentração de Auschwitz.No 
verão de 1944, Denis Avey trabalhava num campo de prisioneiros de guerra próximo ao campo de concentração de Buna-
Monowitz, conhecido como Auschwitz III. Já tinha ouvido falar da brutalidade no tratamento dos prisioneiros de lá e estava 
determinado a testemunhar o que podia.Traçou, então, um plano para trocar de lugar com um prisioneiro judeu e infiltrou-
se no campo de concentração, onde foi a testemunha ocular da barbárie que lá ocorria. Durante muitas décadas, Avey não 
se sentiu preparado para relatar a experiência do passado, porém agora, aos 91 anos, revela em seu livro tudo o que 
presenciou. O homem que venceu Auschwitz está desde seu lançamento na lista dos mais vendidos britânica.

 Infiéis, Os - Um Livro da 
Sociedade Secreta

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.

Jovem Sherlock Holmes - 
Nuvem da Morte, O

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.



Jay, Stacey Novo Conceito

Livro do cemitério, O Gaiman, Neil Rocco

Luminoso Noël, Alyson Intrinseca

Mais forte do que nunca Lumen Editorial

Maldição do Tigre, A Houck, Colleen Sextante

Menino de Cabul, O Hosseini, Khaled Relógio D´Água

Julieta Imortal - A Maior 
História De Amor De Todos 
Os Tempos É Uma Farsa

Julieta Capuleto não tirou a própria vida. Ela foi assassinada pela pessoa em quem mais confiava, seu marido, Romeu 
Montecchio, que fez o sacrifício para assegurar sua imortalidade. Mas Romeu não imaginou que Julieta também teria vida 
eterna e se tornaria uma agente dos Embaixadores da Luz. Por setecentos anos, Julieta lutou para preservar o amor e as 
vidas de inocentes, enquanto Romeu tinha por fim destruir o coração humano. Mas agora que Julieta encontrou seu amor 
proibido, Romeu fará tudo que estiver ao seu alcance para destruir a felicidade dela. Segredos, mistérios e surpresas 
envolvem este poderoso romance em que o casal mais famoso da literatura mundial tem a chance de contar sua 
verdadeira história.

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. 

Após ter completado sua tarefa com o Garoto Radiante, Riley desfruta férias ao lado de Buttercup e Bodhi. Quando um cão 
infernal atravessa seu caminho, a menina decide ir atrás dele – apesar da relutância de seu professor. Durante a busca, ela 
encontra uma jovem fantasma chamada Rebecca.
Apesar do jeito doce de Rebecca, Riley logo descobre que nem tudo é o que parece. Filha de um fazendeiro, e furiosa por 
ter sido assassinada durante uma revolta de escravos em 1773, ela mantém a alma dos que morreram presa em suas 
piores memórias. Será que Riley conseguirá ajudá-la sem se perder nas próprias lembranças dolorosas?

Coelho, Eliana 
Machado

Abner, um arquiteto bem resolvido de 35 anos, decide assumir a sua homossexualidade e a sua relação com seu 
companheiro. Mas ele não esperava que fosse encontrar contrariedades dentro de sua própria casa, principalmente por 
parte de seu pai que o agride verbal e fisicamente. Os problemas familiares não param por aí. As duas irmãs de Abner 
também enfrentarão inúmeros desafios. Em MAIS FORTE DO QUE NUNCA, o espírito Schellida, por intermédio da 
psicografia de Eliana Machado Coelho, mais uma vez vem nos dar uma verdadeira aula de humanismo, espiritualidade e 
solidariedade, ensinando-nos que, acima de tudo, somos todos filhos do mesmo Pai.

Paixão. Destino. Lealdade. Você arriscaria tudo para salvar seu grande amor? Kelsey Hayes perdeu os pais recentemente 
e precisa arranjar um emprego para custear a faculdade. Contratada por um circo, ela é arrebatada pela principal atração: 
um lindo tigre branco.Kelsey sente uma forte conexão com o misterioso animal de olhos azuis e, tocada por sua solidão, 
passa a maior parte do seu tempo livre ao lado dele. O que a jovem órfã ainda não sabe é que seu tigre Ren é na verdade 
Alagan Dhiren Rajaram, um príncipe indiano que foi amaldiçoado por um mago há mais de 300 anos, e que ela pode ser a 
única pessoa capaz de ajudá-lo a quebrar esse feitiço.

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

Rao, Gisela Matrix

Não há bela sem senão James, Rebecca Objectiva 

Record

Intrinseca

Outro Amor, Um Fiorillo, Marcio Lumen Editorial

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?

Não Comi, Não Rezei, Mas 
Me Amei

Neste Livro, você encontrará o diário com mais de 365 dias de vigilância da autoestima da autora, em sua três fases: 
começou como palha (quando ela sofre um bocado com o peso, a falta de dinheiro por gastar demais e está acomodada), 
passou para madeira (quando já têm mais consciência, mais ainda tem dificuldade em se afastar do que não faz bem) e 
virou tijolaço (quando reconhece todo seu valor, retoma seu poder interior e dá um reload em sua vida). Sim, se ela(e tanta 
gente) conseguiu, você também consegue.

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.

Noite no Chateau Marmont, 
Uma

Weisberger, 
Lauren

Brooke e Julian têm uma vida tranquila em Nova York: ela sustenta o casal com dois empregos enquanto ele investe em 
sua carreira como músico. Finalmente, Julian é descoberto por um executivo da Sony e se torna um súbito sucesso, e suas 
vidas mudam para sempre. Os implacáveis paparazzi tanto insistem que conseguem emplacar uma foto escandalosa na 
imprensa - será que o casamento de Brooke vai sobreviver aos acontecimentos daquela noite fatídica no Chateau 
Marmont?

Orgulho e Preconceito e 
Zumbis

Austen, Jane; 
Grahame-smith, 

Seth

"É uma verdade universalmente aceita que um zumbi, uma vez de posse de um cérebro, necessita de mais cérebros." 
Assim começa "Orgulho e preconceito e zumbis", uma releitura trash do popular romance de Jane Austen. A abertura 
dessa cultuadíssima versão de Seth Grahame-Smith para a obra do século XIX já destaca as surpresas geradas pela 
praga misteriosa que se abateu sobre os campos aristocráticos do Sul da Inglaterra, onde os defuntos estão retornando à 
vida e partem crânios de pessoas comuns para devorar seus miolos. No romance clássico, a autora iniciava a saga das 
casadouras irmãs Bennet com o aviso:"É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, possuidor de 
uma grande fortuna, deve estar em busca de uma esposa." 

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...



Hill, Joe Sextante

Paixão de Primavera Petit

Para salvar uma Vida Bv Films

Pecado de Christine, O Black, Benjamin Rocco

Pelo Mundo todo Glass, Julia Bertrand Brasil

Nelson, Pete Contraponto

Pacto, O - Quando as 
Pessoas que Você Ama Lhe 

Viram as Costas e a Sua 
Vida Se Torna um Inferno

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.

Camargo, Celia 
Xavier de

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.

Britts, Jim; Britts, 
Rachel

O livro que conta a história do famoso filme "Para Salvar Uma Vida", agora com muito mais detalhes que surpreenderão o 
leitor .Desde pequeno, Jake Taylor foi sempre muito amado. Para ele, a vida é completamente bela. Repleto de amigos, 
com uma bolsa de estudos, uma namorada perfeita e com um futuro promissor, nunca teve nada a reclamar, certo?Entra 
em cena Roger Dawson. Velho amigo de infância de Jake antes deste entrar para o rol da popularidade na escola. 
Cansado de não ter voz nem vez, Roger saca uma arma e comete uma grande tragédia...

Não eram os mortos que pareciam sinistros para o médico patologista Quirke, mas sim os vivos. Quando ele entrou no 
necrotério muito depois da meia- noite e viu seu irmão adotivo Malachy Griffin ali, sentiu um arrepio na coluna vertebral que 
se provaria profético, um tremor de problemas futuros. Este é o ponto de partida de O pecado de Christine, primeiro de 
uma série de romances policiais escrito por Benjamin Black, pseudônimo do premiado escritor irlandês John Banville. 
Quirke descobre que Griffin adulterou a causa da morte da jovem desconhecida, Christine Falls, que estava grávida. 
Intrigado com a atitude de seu cunhado e as circunstâncias do óbito da moça, ele começa uma investigação por conta 
própria. 

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

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...



Desrochers, Lisa Id

Poder do Fogo Henrique, Khêder Novo Século

Lore, Pittacus Intrinseca

Prazeres malditos Rocco

Preço de uma escolha, O Lumen Editorial

Promessa, A Lua de Papel

Personal Demons - Pecado 
Original

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. 

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.

Poder Dos Seis, O - Col. Os 
Legados de Lorien

Em O poder dos seis, John e a Número Seis se recuperam da grande batalha contra os mogadorianos, de quem ainda 
fogem para salvar a própria vida. Enquanto isso, a Número Sete está escondida em um convento na Espanha, 
acompanhando pela Internet notícias sobre John. Ela se pergunta onde estão Cinco e Seis, imaginando se um deles é a 
garota de cabelo preto e olhos cinzentos de seus sonhos, cujos poderes vão além de tudo o que ela já imaginou, aquela 
que tem a força necessária para reunir os seis sobreviventes.

Hamilton, Laurell 
K.

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.

De Castro, 
Maurício

Conrado chega à sua mansão numa noite de chuva e encontra uma jovem sentada à porta, sem nenhum pertence e, pior, 
sem memória: era Daniele. Sua família decide abrigá-la e ajudá-la a reencontrar sua história. Verônica, irmã de Conrado, 
desconfia. E se ela fosse uma bandida? E se fosse uma aproveitadora? Revelações inesperadas, surpresas e um mistério 
mudarão completamente o rumo da vida de Daniele dentro daquela casa. O resgate de vidas passadas determinará nova 
trajetória para todos. O PREÇO DE UMA ESCOLHA é mais um livro emocionante do espírito Hermes, psicografado pelo 
médium Maurício de Castro; uma trama repleta de momentos de suspense, com ensinamentos espirituais que vão nos 
ajudar no decorrer de nossa vida a fazermos sempre as escolhas certas sem prejuízo ao semelhante.

Evans, Richard 
Paul

Ela havia perdido todas as esperanças... e encontrou um homem que cumpre suas promessas...
Beth Cardall tem um segredo. Durante dezoito anos, ela não teve escolha senão guardá-lo para si, mas, na véspera do 
Natal de 2008, tudo isso está prestes a mudar.Para Beth, 1989 foi um ano marcado pela tragédia. Sua vida estava 
desmoronando: sua filha de seis anos, Charlotte, sofria de uma doença misteriosa; seu casamento transformou-se de uma 
relação aparentemente feliz e carinhosa em algo repleto de traição e sofrimento; seu trabalho estava por um fio e ela 
perdera totalmente a capacidade para confiar, ter esperanças e acreditar em si mesma. Até que, um dia extremamente frio, 
após atravessar uma nevasca até a loja de conveniência mais próxima, Beth encontra Matthew, um homem misterioso e 
encantador, que mudaria de uma só vez o curso de sua vida.



Promessa de Sangue Mead, Richelle Agir

Quando é preciso partir Vivaluz

Quase Verdade

Patterson, James Arqueiro

Que falta ao Tempo, O Becerra, Angela Objetiva

Que o Dia deve à Noite, O Khadra, Yasmina Argumento

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?

Abrao, Berenice 
Germano

Este belo e sensível romance nos conduz a uma viagem que tem início em São Petersburgo, na Rússia de 1905.A 
encantadora Beatriz – mulher forte e determinada – luta pela felicidade de sua família.Eram tempos de grandes mudanças 
na Europa e o destino os convidaria a buscar dias melhores nas terras do Brasil.O passado de tiranias na velha Rússia, no 
entanto, cobraria seus tributos. Agora todos seriam alvos de violento ataque espiritual. Surgem perguntas que parecem não 
ter resposta. Por que uma família extremamente amorosa e unida vê-se agora num verdadeiro abismo? Irmãos se 
tornariam de repente inimigos? Por que alguém saudável cai subitamente em desequilíbrio mental?...

Mack, Karen; 
Kaufman, Jennifer

Casa da 
Palavra

Quais são as possíveis consequências de uma pequena mentira? Nesta singular comédia romântica, ao mascarar a 
verdade, Cassie – que de repente se encontra viúva aos 30 anos, completamente sem grana, sem um diploma e com sua 
autoestima arruinada – passa a viver um momento de grandes conflitos pessoais e questionamentos, permeado por uma 
série de reflexões acerca de filosofia, arte e poesia, além de levar o leitor ao universo misterioso e fascinante do 
comportamento de pássaros e outros animais. Quase verdade é uma delicada e bem-humorada história de aventuras e 
decepções amorosas, sobre a magia da natureza, e, principalmente, sobre a descoberta de que enfrentar seus limites e se 
tornar a pessoa que você sempre sonhou não é tão difícil quanto parece ser.

4 de Julho - Ela Não Teve 
Escolha e Agora Está No 

Banco Dos Réus

Uma policial exemplar. A tenente Lindsay Boxer não podia vacilar: era matar ou morrer. Ela estava na mira de uma arma. 
Se não puxasse o gatilho da sua pistola, a Polícia de São Francisco perderia um dos seus melhores oficiais. Lindsay não 
teve dúvida, afinal era legítima defesa. O resultado: uma adolescente morta, uma cidade dividida e a tenente no banco dos 
réus. O julgamento que pode mudar uma vida. Antes de ser levada a júri, Lindsay resolve descansar na pitoresca Half 
Moon Bay. Mas não é exatamente descanso o que ela encontra. Uma série de crimes vem assustando a pequena cidade. 
Não há pistas nem testemunhas. Porém um detalhe intriga a tenente e pode ter ligação com um caso jamais resolvido.

O novo livro conta a complicada história de Mazarine, uma jovem estudante de pintura parisiense que vive sozinha numa 
casa no Quartier Latin. De hábitos excêntricos, Mazarine tem apenas três mudas de roupa, caminha descalça pelas ruas 
da cidade, levando nos ombros um longo casaco preto que chega até os pés e, no pescoço, um medalhão.Apesar disso, 
Mezarine consegue levar uma vida aparentemente comum aos olhos dos demais cidadãos de Paris. Mas assim que sua 
admiração por um dos professores do curso chega às raias da idolatria, sua história começa a tomar outra direção. Cádiz, 
de 60 anos, é um célebre e respeitado pintor cujo prestígio se mantém, mesmo não tendo produzido nenhuma obra 
relevante nos últimos tempos...

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.



Coben, Harlan Sextante

Questão de Confiança, Uma Pilcher, Robin Bertrand Brasil

Rainha Vermelha, A Gregory, Philippa

Regressos Roberts, Nora Harlequin

Rei do Ferro, O Kagawa, Julie Underworld 

Ressurreição Alten, Steve Objetiva 

Quebra de Confiança - O 
Primeiro Caso De Myron 

Bolitar

No primeiro caso de Myron Bolitar, Harlan Coben nos faz mergulhar na indústria do sexo e nos negócios escusos por trás 
da contratação de grandes atletas. Este é um momento importante na carreira de Myron Bolitar. Depois de agenciar alguns 
atletas pouco conhecidos, ele agoraé o empresário de Christian Steele, a maior promessa do futebol americano de todos 
os tempos. Talentoso, bonito, centrado e carismático, tudo indica que o rapaz também poderá arrematar milhões em 
contratos de publicidade. Mas, ao mesmo tempo que vive o auge na carreira, Christian enfrenta um drama na vida pessoal. 
Um ano e meio atrás, sua noiva, Kathy Culver, desapareceu subitamente e, exceto pelos polícia não conseguiu descobrir 
nada sobre sua última noite no campus da Universidade Reston.

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...

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. 

O protetor - Gwen Lacrosse não era mais uma garota ingênua, e agora ela teria de livrar sua mãe de Luke Powers, um 
homem conhecido pelo seu sucesso com os livros e as mulheres. Canção do Oeste - Estava sendo difícil para Samantha 
Evans deixar o Wyoming. Seria por causa da beleza local ou por que seu coração fora laçado sem rodeios? 

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. 

Há quinhentos anos, o Popol Vuh, livro sagrado dos maias, profetizou o nascimento de gêmeos poderosos – os filhos de 
Michael Gabriel. Jacob, de cabelos brancos e olhos azuis, abençoado com destreza e inteligência fora do comum e sexto 
sentido acurado, pressente desde muito pequeno que há acontecimentos extraordinários em seu futuro. Manny, seu irmão 
de cabelos negros, tem a mesma consciência – e a rejeita com veemência. Quer viver como um homem normal. Há uma 
terceira fonte de poder extraordinário na Terra. Nascida no mesmo dia que os filhos de Gabriel, Lilith tem como seu destino 
o Xibalba, o inferno maia, e como sua meta a destruição da raça humana. Somente juntos, Manny e Jacob poderão 
ressuscitar seu pai e salvar a raça humana do pior dos destinos: a repetição eterna de sua autodestruição.



Roemmers, A. G. Fontanar

Retrato de Sabrina, O Florêncio, José Petit

Roubada Pearse, Lesley Novo Conceito

Sangue e Chocolate Underworld 

Sangue Quente Marion, Isaac Leya Brasil

Se você me visse agora Ahern, Cecelia Rocco

Retorno do Jovem Príncipe, 
O

Ao viajar sozinho no vazio da Patagônia, um homem maduro encontra um adolescente desacordado e o socorre. Quando o 
rapaz acorda, o homem percebe que não se trata de um jovem qualquer, mas de um famoso príncipe que cresceu e 
resolveu revisitar o planeta Terra.Os dois viajantes embarcam num diálogo denso que aborda as grandes questões 
existenciais. Assim, a viagem de carro se transforma em uma autêntica trajetória espiritual, que abrange a transição da 
inocência à maturidade, do cotidiano ao transcendente e da tristeza à alegria. Roemmers retoma no livro discussões éticas 
sobre a experiência humana e aborda temas ainda cruciais à humanidade, como guerras, crises econômicas, fome e 
consumismo...

"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...

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…

Klause, Annette 
Curtis

Vivian Gandillon aprecia a mudança, a dor doce e poderosa que a transforma de garota à lobo. Com dezesseis anos, ela é 
bonita e forte, e todos os jovens lobos estão aos seus pés. Mas Vivian ainda está de luto pela morte de seu pai; seu grupo 
continua sem um líder e em desordem, e ela se sente perdida nos subúrbios de Maryland. Ela deseja uma vida normal. 
Mas o que é normal para um lobo que precisa a todo custo esconder a sua identidade dos humanos? Vivian ganha a vida 
trabalhando numa loja de chocolates e acaba se apaixonando por um humano, bom e gentil, um alívio bem vindo para ela. 
Ele é fascinado por magia, e Vivian deseja se revelar para ele. No entanto, a lealdade de Vivian é colocada à prova quando 
um assassinato brutal ameaça expor o grupo. Movendo-se entre dois mundos, ela não parece pertencer a nenhum dos 
dois...

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.

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. 



Sem amor, eu nada seria Simões, Américo Catavento

Sete Selos, Os Salazar, Luiza Underworld 

Sombra Meloida, Elena P. Objetiva

Sombras Marcadas Shamsie, Kamila Objetiva 

Elliot, Jay Lafonte

Supostamente Culpada Tess Gerritsen Harlequin

Em meio a Segunda Guerra Mundial, Viveck Shmelzer, um jovem alemão do exército nazista, apaixona-se perdidamente 
por Sarah Baeck, uma jovem judia, residente na Polônia. Diante da determinação nazista de exterminar todos os judeus em 
campos de concentração, Viveck se vê desesperado para salvar a moça do desalmado destino reservado para sua raça. 
Somente unindo-se a Deus é que ele encontra um modo de protegê-la, impedir que morra numa câmara de gás.

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.

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. 

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...

Steve Jobs – o Estilo de 
Liderança Para Uma Nova 

Geração

Steve Jobs – Liderança para uma nova geração é uma leitura imprescindível por diferentes motivos: trata-se a um só 
tempo do completo perfil de um líder incontestável, da impressionante radiografia de uma empresa transformadora e de um 
precioso guia para o desenvolvimento profissional no mundo contemporâneo.

Quando Miranda Wood chega em seu chalé frio e sombrio, encontra um homem na cama morto a facadas. Ela se torna a 
principal suspeita, e parece ainda mais culpada quando sua fiança é paga por um doador anônimo. Enquanto luta para 
limpar o nome, Miranda desencava uma história de chantagem, corrupção e escândalo. E, ao se aproximar da verdade, 
fica óbvio que alguém tem a intenção de matá-la. Uma pessoa com fortes razões para tirá-la de seu caminho... 



Sussurro mais Sombrio Showalter, Gena

Porto, Mandy Underworld 

Tamanho não Importa Cabot, Meg Galera Record

Rothfuss, Patrick Arqueiro

Tempo de Esperas Mello , Fábio de

Terrível encanto Marr, Melissa Rocco

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

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.

Heather Wells deve estar feliz. Ela finalmente arrumou um namorado e, bem, ele apenas deveria ser sua cara metade. Mas 
as coisas ficaram rapidamente graves: Tad tem uma pergunta que ele quer perguntar-lhe … uma Heather não está certa se 
sabe a resposta para isso agora …. Mas não é só na frente-romance que as coisas estão caindo por cima de Heather: ela 
está realmente passando no seu curso universitário em primeiro lugar, e melhor ainda, seu pai está se mudando … mesmo 
as coisas em seu trabalho como assistente de direção de um dormitório da Faculdade de Nova Iorque estão começando a 
melhorar.

Temor do Sábio, O – a 
Crônica do Matador do Rei - 

Segundo Dia

“Lembre-se de que há três coisas que todo sábio teme: o mar na tormenta, uma noite sem luar e a ira de um homem 
gentil.” O temor do sábio dá continuidade à impressionante história de Kvothe, o Arcano, o Sem-Sangue, o Matador do Rei. 
Quando é aconselhado a abandonar seus estudos na Universidade por um período, por causa de sua rivalidade com um 
membro da nobreza local, Kvothe é obrigado a tentar a vida em outras paragens. Em busca de um patrocinador para sua 
música, viaja mais de mil quilômetros até Vintas. Lá, é rapidamente envolvido na política da corte. Enquanto tenta cair nas 
graças de um nobre poderoso, Kvothe usa sua habilidade de arcanista para impedir que ele seja envenenado e lidera um 
grupo de mercenários pela floresta, a fim de combater um bando de ladrões perigosos.

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.

Keenan, um ser encantado aterrorizante e sedutor que é o Rei do Verão, esteve procurando a sua rainha por nove séculos. 
Sem ela, o verão deixará de existir e, por isso, ele está determinado a tornar Aislinn – jovem mortal que tem o dom de ver 
criaturas mágicas – a sua rainha, a qualquer custo. Agora, ele tenta se comunicar com ela e tudo está em risco: sua 
liberdade, seu melhor amigo, Seth, e a sua própria vida. Um conto de fadas deslumbrante do século XXI.



Toda a Verdade Baldacci, David Arqueiro

Tormenta de Espadas, A

Traição, A Reich, Christopher Sextante

Janet Evanovich Rocco

Trono de Fogo, O Riordan, Rick Intrinseca

Levy, Marc Suma de Letras

Envolvido com a alemã Anna Fischer, especialista em assuntos internacionais que trabalha para o Phoenix Group, em 
Londres, tudo o que Shaw quer é deixar essa vida para trás e se estabelecer tranquilamente ao lado da mulher que ama. 
Mas seus planos estão prestes a ser frustrados. Ao ver seus lucros diminuírem a cada mês, Nicholas Creel, dono da maior 
fornecedora de armamento militar do mundo, decide que é hora de provocar uma guerra. Para isso, contrata um 
especialista em manipular fatos e “criar a verdade”. Juntos, eles lançam uma campanha de difamação contra o governo 
russo, cujos efeitos são bombásticos. Quando todos os outros países já estão preocupados com a nova Ameaça Vermelha, 
um sangrento ataque ao prédio do Phoenix Group aumenta ainda mais a tensão mundial.

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...

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...

Três para Acertar - Uma 
Nova Aventura de 
Stephanie Plum

A caçadora de recompensas mais famosa de Nova Jersey não está em um bom dia em Três para acertar, da bestseller 
Janet Evanovich. Na trama, Stephanie Plum recebe a missão de encontrar Moses Bedemier, conhecido como Tio Mo e um 
dos cidadãos mais queridos de Trenton, foragido da Justiça depois de ser solto sob fiança. Para piorar a situação, ela 
precisa lidar com Lula, uma ex-prostituta que virou arquivista, foi trabalhar na agência de Vincent Plum e resolveu 
acompanhá-la na investigação do caso. A confusão envolvendo Tio Mo começa quando ele é flagrado dirigindo acima do 
limite de velocidade. Parado pelo jovem policial Benny Gaspick, o dono da mais tradional loja de doces de Trenton acaba 
preso por porte ilegal de arma e consegue deixar a cadeia, mas não comparece no dia marcado para a audiência. 

Os deuses do Egito Antigo foram libertados, e desde então Carter Kane e sua irmã, Sadie, vivem mergulhados em 
problemas. Descendentes da Casa da Vida, ordem secreta que remonta à época dos faraós, os dois têm poderes 
especiais, mas ainda não os dominam por completo – refugiados na Casa do Brooklin, local de aprendizado para novos 
magos, eles correm contra o tempo. Seu inimigo mais ameaçador, Apófis, está se erguendo, e em poucos dias o mundo 
terá um final trágico.

Tudo aquilo que nunca foi 
dito

Após sua morte, que adia os planos de casamento da filha, já que o enterro ocorre no dia previsto para a cerimônia, um 
homem retorna à vida dela como robô, programado para ter uma sobrevida de seis dias, que lhe permita mais algum tempo 
para dizer às coisas que nunca foram ditas.



Últimas quatro coisas, As Hoffman, Paul Alfaguarda

Último Desejo, O

Vidas Secretas Novo Século

Vidente de Sevenwaters, A Marillier, Juliet Planeta

Vingador, O Galera Record

Vingança em Paris Berry, Steve Record

Morte, julgamento, céu e inferno. Estas são As últimas quatro coisas a que o personagem de Paul Hoffman se apega na 
continuação da trilogia A Mão Esquerda de Deus, publicada pela Suma de Letras. De volta ao Santuário dos Redentores, 
Cale é informado pelo General Bosco de que a destruição da humanidade é necessária. Seria a única maneira de corrigir o 
maior erro de Deus e de alcançar os objetivos de Bosco, dentre eles, transformar um simples garoto em um destruidor 
impiedoso. O papel de Cale é fundamental nesse processo: ele é a Mão Esquerda de Deus, o Anjo da Morte. O poder 
absoluto está ao seu alcance, e o impressionante aparato militar dos Lordes Redentores é sua maior arma, que ele 
manipula com destreza. Mas talvez nem mesmo os Redentores consigam controlar Cale por completo...

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...

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.

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

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... 

Baseado em pesquisas históricas, mas com boa dose de imaginação, Vingança em Paris é um mergulho nos mistérios 
napoleônicos: um homem que tentou conquistar o mundo, espalhou terror por Europa e Rússia, quando finalmente 
capturado, foi simplesmente exilado em Elba. Ao escapar, novamente foi preso, desta vez na ilha de Santa Helena. Por 
que simplesmente não o mataram? Mesmo derrotado, Napoleão comandava grande respeito. O que estaria por trás disso? 
Existia mesmo algum tesouro escondido por Bonaparte? Estaria codificado em seu testamento? Cotton Malone, ex-agente 
do Departamento de Justiça Americano e negociante de livros raros, está prestes a descobrir...
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