
2012 – Nas cortes do Sol D'Amato, Brian Geração Editorial

No ano de 2012, um matemático sofisticado, especializado em jogos de estratégia em computadores, 
conhecedor de artefatos divinatórios da civilização maia, investidor em ações on-line, está diante da 
maior missão de sua vida: impedir que uma antiga predição, num códice recém-descoberto, se cumpra. 
Para isso, uma equipe de cientistas fará com que ele viaje no tempo até o ano de 664 d.C., para a 
antiguidade maia, onde se deparará com inúmeros mistérios e uma aventura fantástica como poucas. 
Este é o romance de Brian D´Amato, artista plástico, estudioso da civilização maia, que forjou uma 
narrativa de tirar o fôlego dos apreciadores de ficção científica e romances épicos envolvendo antigas 
civilizações misteriosas. 

2ª Chance Gross, Anderson; 
Patterson, James Rocco

Uma menina de 11 anos é assassinada com um tiro de alta precisão quando um maníaco abre fogo 
contra uma igreja. Uma senhora idosa é encontrada enforcada no prédio onde mora. Em comum, as 
vítimas dos dois crimes - aparentemente sem relação - têm apenas o fato de serem negras. Designada 
para o caso, a tenente Lindsay Boxer, promovida a chefe do Departamento de Homicídios da polícia de 
São Francisco após solucionar um caso de grande repercussão, descobre que pode haver ainda mais 
por trás do que parece, inicialmente, ser uma onda de assassinatos motivados por racismo.
Além da busca pelo autor dos crimes, Lindsay Boxer terá que lidar com a pressão do novo cargo, 
enfrentando a interferência do FBI, a cobrança do chefe da polícia de São Francisco e do próprio prefeito 
por uma solução rápida para o caso. A investigação a levará à Universidade de Stanford, a uma das 
mais perigosas prisões de segurança máxima dos Estados Unidos, à cidade vizinha de Oakland, ao 
coração da polícia de São Francisco e a um acerto de contas com seu próprio passado familiar.

3º Grau Gross, Anderson; 
Patterson, James Rocco

A detetive Lindsay Boxer testemunha a explosão da mansão de um executivo da internet, num pacato 
subúrbio de São Francisco. Com a ajuda das amigas - a médica-legista Claire Washburn, a repórter 
Cindy Thomas e a promotora Jill Meyer Bernhardt -, elas descobrem que por trás do incêndio existe uma 
organização terrorista perigosa. O próximo alvo do grupo pode ser uma das integrantes do Clube das 
Mulheres Contra o Crime. Em 3º Grau, o preço a ser pago pelas amigas para desvendar o mistério pode 
ser a vida de uma delas. 

5º cavaleiro – Ele tem nas 
mãos o poder de decidir 

quem deve viver ou morrer
Patterson, James Arqueiro

Um assassino brinca de Deus. Quando a tenente Lindsay Boxer fica sabendo que 20 pacientes prestes a 
receber alta morreram de forma suspeita no conceituado Hospital Municipal de São Francisco, ela 
desconfia de que há algo errado. Será mera coincidência? Ou alguém anda tirando a vida de inocentes? 
O maior julgamento de São Francisco. Inconformados, os familiares das vítimas resolvem processar o 
hospital por negligência médica. Enquanto a cidade se prepara para um dos mais aguardados 
julgamentos de sua história, Lindsay e suas amigas do Clube das Mulheres contra o Crime têm um 
motivo pessoal para investigar o caso. Não há tempo a perder. A nova integrante do grupo, Yuki 
Castellano, teme que sua mãe, internada na UTI do centro médico, não saia de lá com vida. Numa 
corrida contra o tempo, Lindsay e Yuki percebem que não são bem-vindas pela diretoria do hospital, que 
pode estar tentando salvar sua própria reputação.



Amante meu Ward, J. R. Universo dos 
Livros

Nas sombras da noite de Caldwell, Nova York, desenvolve-se uma furiosa guerra entre os vampiros e os 
seus assassinos. Há uma Irmandade secreta, sem igual, formada por seis guerreiros vampiros, 
defensores de sua raça. Enquanto eles defendem a raça dos redutores, a lealdade de um vampiro 
especial será posta a prova - e sua perigosa natureza será revelada... ohn Matthew já percorreu um 
longo caminho desde que foi encontrado vivendo entre os humanos, mas de natureza vampira 
desconhecida. Recolhido pela Irmandade, ninguém poderia adivinhar qual é sua verdadeira história ou 
sua real identidade. A bela Xhex lutou contra a atração que sentia por John, mas o destino provou aos 
dois que o amor é inevitável. 

Amante consagrado Ward, J. R. Universo dos 
Livros

Nas sombras da noite de Caldwell, Nova York, desenvolve-se uma furiosa guerra entre os vampiros e os 
seus assassinos. Há uma Irmandade secreta, sem igual, formada por seis guerreiros vampiros, 
defensores de sua raça. E agora, um Irmão obediente deve escolher entre duas vidas... Ferozmente leal 
à Irmandade da Adaga Negra, Phury se sacrificou pelo bem da raça, convertendo-se no macho 
responsável por manter a linhagem da Irmandade. Como o Primaz das Escolhidas, ele será o pai dos 
filhos e das filhas que assegurarão que sobrevivam as tradições da raça, e, que haja guerreiros para 
lutar contra os redutores.
Como sua companheira, a Escolhida Cormia quer ganhar não só o corpo, mas também o coração de 
Phury para si... Ela vê o guerreiro emocionalmente deteriorado atrás de toda sua nobre 
responsabilidade. Mas enquanto a guerra com a Sociedade Redutora se torna mais severa, uma grande 
tragédia abate a mansão da Irmandade e Phury deve decidir entre o dever e o amor

Antes de dormir Watson, S. J. Record

Todos as manhãs, Christine acorda sem saber onde está. Suas memórias desaparecem todas as vezes 
que ela dorme. Seu marido, Ben, é um estranho. Todos os dias ele tem de recontar a vida deles e o 
misterioso acidente que tornou Christine uma amnésica. Encorajada por um médico, ela começa a 
escrever um diário para ajudá-la a reconstruir suas memórias mas acaba descobrindo que a única 
pessoa em quem confia talvez esteja contando apenas parte da história.

As guerras do mundo 
emerso – A seita dos 

assassinos
Trisi, Licia Rocco

A saga do Mundo Emerso ganha uma nova fase para alegria dos fãs no Brasil. Chega, enfim, s livrarias 
de todo o país, A seita dos assassinos, primeiro volume da trilogia 'As Guerras do Mundo Emerso", 
escrito pela jovem Licia Troisi, a mais popular e bem-sucedida autora de livros de fantasia da Itália. Na 
trama, passaram-se apenas quarenta anos da grande guerra que acabou com o reinado de Aster, o 
Tirano, mas a região continua em busca de paz. Dohor, o Cavaleiro de Dragão que se tornou o rei da 
Terra do Sol, cada vez mais estende a sua influência s Terras Emersas, mas ele não é o único a tramar 
em busca do poder. Composta por homicidas, a misteriosa Guilda dos Assassinos ressuscitou o culto 
sanguinário de Aster. Dona do obscuro dom de matar, Dubhe, de 17 anos, é uma das recrutadas pela 
seita para levar a cabo seus planos, embora a jovem tenha jurado nunca mais tirar a vida de alguém. 
Magia, mistério e heroísmo estão de volta em mais uma aventura épica e imperdível! 



Caminho do poço das 
lágrimas, O Vianco, André Novo Século

Jonas viajava com os filhos Ingrid e Bosco por uma estrada escura. De repente os três adormecem e, 
quando acordam, depois de muitos sonhos agitados, se dão conta de que estão em um vasto campo 
verde. O carro em que viajavam desapareceu e a única saída daquele campo é um caminho formado por 
pedras justapostas... é "O Caminho do Poço das Lágrimas". Mas para onde os levará esse caminho? 
Que mistérios e perigos os esperam? 

Caiu do céu Durrow, Heidi W. Leya

Rachel, filha de uma dinamarquesa com um negro, torna-se a única sobrevivente de uma tragédia 
familiar, depois de uma fatídica manhã no terraço de um prédio em Chicago. Forçada a se mudar para 
uma cidade estranha, tendo como tutora sua severa avó afro-americana, Rachel é obrigada a viver, pela 
primeira vez, em uma comunidade de maioria negra, na qual sua luminosa pele clara, seus 
extraordinários olhos azuis e sua beleza fazem com que seja alvo de constante atenção, por onde quer 
que passe. Enquanto cresce nesse ambiente e tenta engolir a dor, ela começa a entender como o 
mistério e a tragédia de sua mãe podem estar ligados à sua própria e oscilante identidade. Criada até 
então para pensar em si mesma como branca, agora se espera de Rachel que “aja como negra”. 

Casa, A Melo, Gustavo Maneco

Após inúmeras trocas de mensagens pela internet, Lucas decide passar um fim de semana em uma 
casa sinistra com quatro desconhecidos, membros do grupo Loucos por Aventura. E vive, a partir de 
então, momentos horripilantes que mudarão para sempre sua vida. Você também está convidado a 
entrar na Casa. Mas é bom manter sempre um olho na porta, porque, depois de cruzá-la, você não 
desejará que ela se feche.

Coletor de almas, O Mct, Douglas Gutenberg – 
Brasil

Primeiro volume da série “As Viagens da Peregrina do Tempo e da Terra”, o livro conta a história de 
Larval, um coletor de almas que precisa alimentar Yggdrasil, a árvore-mãe, com energia espectral, 
porque é ela que fornece o sustento do mundo. E é daí que se desenrola o enredo da obra, carregada 
de surpresas e de muito terror. Com personagens inspirados nas mitologias nórdica e etrusca, Douglas 
MCT narra a história de três protagonistas: a menina Lisa, papel-chave na trama, que após presenciar 
algo que não devia, começa a ser caçada e sai em uma jornada de fuga e descoberta, que pode mudar 
os rumos do mundo; Larval, o Coletor de Almas, que é imortal e tem sua alma presa no núcleo central de 
Yggdrasil; e o Ceifador, um assassino, uma figura triste e atormentada, de propósitos estranhos 



Corrente sanguínea Gerritsen, Tess Record

Tranquility é uma pequena cidade de veraneio que faz jus a seu nome, o lugar perfeito para que a Dr. 
Claire Elliot refaça sua vida após a morte do marido. Mas o que ela não sabe é que a cidade de 
Tranquility tem uma história macabra, marcada por crimes terríveis. Quando acontecimentos do passado 
começam a se repetir, Dr. Claire pode ser a única esperança de impedir que essa nova onda de sangue 
se alastre. 

Delator, O Gerritsen, Tess 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 

Delírio Oliver, Lauren Intrinseca

Muito tempo atrás, não se sabia que o amor é a pior de todas as doenças. Uma vez instalado na 
corrente sanguínea, não há como contê-lo. Agora a realidade é outra. A ciência já é capaz de erradicá-lo, 
e o governo obriga que todos os cidadãos sejam curados ao completar dezoito anos. Lena Haloway está 
entre os jovens que esperam ansiosamente esse dia. Viver sem a doença é viver sem dor: sem 
arrebatamento, sem euforia, com tranquilidade e segurança. Depois de curada, ela será encaminhada 
pelo governo para uma faculdade e um marido lhe será designado. Ela nunca mais precisará se 
preocupar com o passado que assombra sua família. Lena tem plena confiança de que as imposições 
das autoridades, como a intervenção cirúrgica, o toque de recolher e as patrulhas-surpresa pela cidade, 
existem para proteger as pessoas. Faltando apenas algumas semanas para o tratamento, porém, o 
impensado acontece: Lena se apaixona. Os sintomas são bastante conhecidos, não há como se 
enganar — mas, depois de experimentá-los, ela ainda escolheria a cura? 

Destinada Cast, P. C., Cast, 
Kristin Novo Século

Há novas forças trabalhando na Morada da Noite. Algumas delas ameaçam sua estabilidade. Zoey está 
finalmente em casa, segura, ao lado do guerreiro Stark, se preparando para enfrentar Neferet. Kalona 
lançou seu poder sobre Rephain. E, após terem sido presenteados por Nyx com uma parte humana, 
Rephaim e Stevie Rae estão finalmente juntos – isso se ele puder andar no caminho da Deusa e ficar 
livre da sombra de seu pai...Há também o belo e misterioso Aurox, um adolescente que é mais ou menos 
humano. Apenas Neferet sabe que ele foi criado para ser sua maior arma. Mas Zoey pode sentir a parte 
de sua alma que ainda é humana. Há algo estranhamente familiar nele. Será que a verdadeira natureza 
de Neferet será revelada antes que ele consiga silenciar a todos? E Zoey será capaz de tocar a parte 
humana de Aurox na hora de proteger a ele, e a todos, a partir de seu próprio destino? 



Dias de chuva e tempestade 
– Há segredos que não 
podem ser revelados

Pickard, Nancy Arqueiro

A professora Jody Linder acaba de receber uma terrível notícia: o homem condenado pelo assassinato 
de seu pai está sendo solto e voltará para a cidade. Há 23 anos um crime abalou a pacata Rose, uma 
cidadezinha no interior do Kansas. Hugh-Jay Linder, filho de um rico fazendeiro, foi encontrado morto em 
casa e sua esposa, Laurie, desapareceu, levantando a suspeita de que ela também teria sido 
assassinada. Ex-empregado da família, o vaqueiro Billy Crosby foi imediatamente detido e logo 
condenado: um vestido sujo com o sangue de Laurie estava dentro da sua picape e o chapéu dele foi 
encontrado na cena do crime. Agora o jovem advogado Collin Crosby quer provar que o pai é inocente e 
que as evidências foram manipuladas por influência da família Linder. Enquanto Collin espera um novo 
julgamento para fazer justiça ao pai, Jody precisa confrontar seus tios e avós para descobrir o que 
realmente aconteceu naquela terrível noite. 

Drive Sallis, James Leya Brasil

O livro conta a história de Driver, um dublê de filmes durante o dia e motorista de fugas durante a noite, 
que está sempre mais confortável atrás de um volante. Shannon gerencia Driver em seus dois trabalhos 
e, de olho no talento do rapaz, propõe a Bernie Rose que financie seus planos de montar um carro para 
Driver concorrer nas pistas de Stock Car. Após ver as habilidades do garoto dentro de um carro, Bernie 
propõe uma parceria entre Driver e Nino, seu subordinado. Mas a vida de Driver muda abruptamente ao 
conhecer Irene, por quem se apaixona. Ao encontrá-la de novo, Driver oferece uma carona após 
descobrir que o carro da moça havia quebrado e, a partir daí, tem sua rotina alterada, alternando entre 
levar Irene à seu emprego de garçonete e cuidar de Benicio, filho da moça. Quando Standard, o marido 
de Irene, sai da prisão mais cedo por bom comportamento, Driver se vê obrigado a sair de sua vida e 
respeitar sua decisão de manter a família unida. 

Em chamas Collins, Suzanne Rocco

Depois da improvável e inusitada vitória de Katniss Everdeen e Peeta Mellark nos últimos Jogos 
Vorazes, algo parece ter mudado para sempre em Panem. Aqui e ali, distúrbios e agitações dão sinais 
de que uma revolta é iminente. Katniss e Peeta, representantes do paupérrimo Distrito 12, não apenas 
venceram os Jogos, mas ridicularizaram o governo e conseguiram fazer todos - incluindo o próprio Peeta 
- acreditarem que são um casal apaixonado. A confusão na cabeça de Katniss não é menor do que a das 
ruas. Em meio ao turbilhão, ela pensa cada vez mais em seu melhor amigo, o jovem caçador Gale, mas 
é obrigada a fingir que o romance com Peeta é real. Já o governo parece especialmente preocupado 
com a influência que os dois adolescentes vitoriosos - transformados em verdadeiros ídolos nacionais - 
podem ter na população. Por isso, existem planos especiais para mantê-los sob controle, mesmo que 
isso signifique forçá-los a lutar novamente. 

Esperança, A Collins, Suzanne Rocco

O volume final da trilogia Jogos Vorazes, de Suzanne Collins, é exatamente o livro pelo qual os fãs 
esperavam: complexo, imaginativo e, ao mesmo tempo, brutal e humano. Depois de sobreviver aos 
jogos por duas vezes, Katniss Everdeen tentará se encontrar no papel de símbolo de uma revolução, 
enquanto luta para proteger sua mãe e sua irmã no meio de uma guerra. A série, com mais de quatro 
milhões de exemplares vendidos apenas nos Estados Unidos, é o mais novo fenômeno da literatura 
jovem dos últimos tempos, e mistura ficção científica com reality show, passando pela mitologia e pela 
filosofia com muita ação e aventura.



Espião, O Cussler, Clive; Scott, 
Justin Novo Conceito

É 1908 e acumulam-se tensões internacionais enquanto o mundo caminha inexoravelmente para a 
guerra. Após um talentoso projetista de canhões de couraçados morrer em um aparente suicídio, sua 
filha, angustiada, recorre à lendária Agência Van Dorn para limpar o nome do pai. Van Dorn põe seu 
principal investigador no caso, Isaac Bell, que logo percebe que as pistas apontam não para suicídio, 
mas para assassinato. E quando se seguem outras mortes mais suspeitas, fica evidente que alguém — 
um ardiloso espião — está orquestrando a eliminação das mentes tecnológicas mais brilhantes... Mas 
isso é apenas o começo. 

Estrada escura Lehane, Dennis Cia. Das Letras

Em 1998, o detetive Patrick Kenzie encontrou a menina Amanda McCready e a arrancou do casal que a 
criava com segurança e afeto para devolvê-la à mãe biológica, uma mulher viciada em drogas e álcool. 
Doze anos depois, a adolescente Amanda some de novo, e ele tem a chance de se redimir. O detetive 
Patrick Kenzie está de volta. Quarentão e com uma filha de quatro anos para criar, ele abraça uma 
missão que abre feridas e retoma dilemas fermentados por mais de uma década. Doze anos antes, em 
Gone, baby, gone (cuja adaptação cinematográfica foi lançada no Brasil como Medo da verdade), ele 
encontrou a pequena Amanda McCready e a devolveu à sua mãe problemática e negligente. 

Estranhos no aquário Armony, Adriana Record

Na virada do milênio, o jovem Benjamin sofre um acidente de carro que compromete sua memória. 
Meses depois, acompanhamos a comovente luta de Júlia e Roberto pela recuperação do filho. Vítimas 
de um desencontro antigo, Roberto e Benjamin se veem diante da possibilidade de reconstruir sua 
história, mas esbarram nas lacunas de uma memória ilhada num eterno presente. À medida que a 
narrativa recua no passado, mesclando memória e atualidade, o leitor percebe que o estado de 
Benjamin é consequência de um outro acidente, subjetivo, que envolve outras histórias e sentimentos. 
Amor, traição, culpa e esperança se misturam e surpreendem neste romance sobre identidade e 
redenção. 

Eu, minha (quase) namorada 
e o guru dela Sutcliffe, William Record

O protagonista é Dave, um estudante londrino de 19 anos que decide tirar um “ano sabático” antes de 
ingressar na faculdade. Ele não tinha a menor intenção de se arriscar fora dos limites europeus até seu 
melhor amigo, James, namorado da estonteante Liz, lhe propor um desafio: “Você quer fazer algo 
realmente prático para o seu currículo?”, ele provoca quando Dave diz que planejava um emprego de 
garçom em uma estação de esqui suíça. Para viajar e “viver uma grande experiência”, de preferência, o 
destino seria algum país asiático, algo que se diferenciasse bem daquela rotina imperialista que vivia na 
Inglaterra — mas para Dave, esse tipo de experiência se resumia a nada mais do que viajar para um 
lugar sujo, sem nada interessante para fazer e onde você provavelmente ficaria muito doente... 



Existiu outra humanidade Benítez, J. J. Planeta do Brasil

O jornalista J. J. Benítez revela-nos aqui outro grande mistério: mais de onze mil pedras, gravadas com 
sugestivos desenhos, seriam a prova definitiva de que, há milhões de anos, existiu outra civilização em 
nosso planeta, muito anterior ao homem de Neandertal. São as chamadas pedras de Ica, encontradas 
no Peru na década de 1960. Elas revelam, entre outras coisas, que aquela antiga humanidade tinha 
elevados conhecimentos sobre transplantes de órgãos e voos especiais e que, inclusive, tinha convivido 
com os dinossauros! Será que todas as documentações científicas que hoje conhecemos estão erradas? 
Ou será que essas pedras são uma grande fraude? Ao ler este livro, você certamente vai rever todos os 
seus conceitos. 

Faces de um anjo Lourenço, Hermes 
M.

Dracaena – 
Singular

Leticia Lorn, uma renomada física é chamada por um genial professor do Instituto de Tecnologia para 
encontrar respostas em uma pesquisa secreta: A possibilidade de viajar no tempo, através de uma 
esfera de origem obscura, encontrada em Luxor - Vale dos Reis. Enquanto envolve-se com a pesquisa, 
misteriosamente surge Samael, um psicopata que inicia uma verdadeira caça as bruxas, cometendo 
assassinatos brutais com traços da Santa Inquisição de forma a incriminar a brilhante pesquisadora e 
roubar a esfera, podendo assim interferir no espaço-tempo e até mesmo na história da humanidade. De 
forma equilibrada o autor nos leva a um mundo mesclado de magia e suspense, desafiando o leitor ao 
exercício das deduções, fazendo-o mergulhar em uma nova realidade.Uma leitura capaz de envolvê-lo 
do início ao fim, que o conduzirá a um final surpreendente e instigante. A chave é acreditar." 

Grande suspeito, A Margolin, Phillip M. Prumo

A detetive particular Dana Cutler recebe uma missão aparentemente rotineira: acompanhar os passos de 
uma linda jovem chamada Charlotte Walsh e reportar aonde ela vai e com quem se encontra. Mas algo 
misterioso acontece: para surpresa da detetive, ela presencia um encontro misterioso da jovem com 
pessoas do alto escalão da Casa Branca. Na manhã seguinte ao encontro, o corpo mutilado da jovem é 
descoberto e Cutler de repente se torna suspeita. Simultaneamente, um jovem advogado do Oregon 
elabora um recurso judicial para um assassino em série no corredor da morte. O criminoso condenado 
alega que ele não matou uma das vítimas, uma garota que trabalhava para o governador do Estado, o 
mesmo homem que agora é o presidente do país. Os acontecimentos levam a crer que há gente muito 
poderosa relacionada aos assassinatos. Quais seriam as verdadeiras motivações para esses crimes tão 
cruéis? 

Infiéis – Um livro da 
sociedade secreta, Os Dolby, Tom Id Editora

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 



Invenção de Hugo Cabret, A Selznick, Brian Sm-Lafonte

Prepare-se para entrar em um mundo onde o mistério e o suspense ditam as regras. Hugo Cabret é um 
menino órfão que vive escondido na central de trem de Paris dos anos 1930. esgueirando-se por 
passagens secretas, Hugo cuida dos gigantescos relógios do lugar: escuta seus compassos, observa os 
enormes ponteiros e responsabiliza-se pelo funcionamento das máquinas.
A sobrevivência de Hugo depende do anonimato: ele tenta se manter invisível porque guarda um incrível 
segredo, que é posto em risco quando o severo dono da loja de brinquedos da estação e sua afilhada 
cruzam o caminho do garoto.
Um desenho enigmático, um caderno valioso, uma chave roubada e um homem mecânico estão no 
centro desta intrincada e imprevisível história, que, narrada por texto e imagens, mistura elementos dos 
quadrinhos e do cinema, oferecendo uma diferente e emocionante experiência de leitura. 

Jogada mortal Coben, Harlan Arqueiro

Aos 16 anos, Valerie Simpson já era finalista do Aberto de Tênis da França. Depois de brilhar nos 
circuitos internacionais do esporte, de repente tudo mudou. A jovem ficou reclusa e deixou de lado as 
competições de alto nível. Seis anos depois, ela está disposta a retomar a carreira e procura Myron 
Bolitar para ser seu agente. Para ele – que já agencia Duane Richwood, cotado para vencer seu primeiro 
Grand Slam –, essa é uma ótima oportunidade. Mas seus planos têm fim quando Valerie é morta e 
Duane se torna o principal suspeito do assassinato. Apesar de o rapaz estar em quadra na hora do 
crime, algo parece não se encaixar na história que conta à polícia. Ele garante não conhecer Valerie, 
mas seu número de telefone estava na agenda da jovem. Insatisfeito com o rumo das investigações 
policiais, Myron sai em busca da verdade. 

Jogos vorazes Collins, Suzanne Rocco

Este livro é o primeiro de uma bem-sucedida trilogia, comercializada para mais de 20 países, A história 
se passa em uma nação chamada Panem, fundada após o fim da América do Norte. Formada por 12 
distritos, é comandada com mão de ferro pela Capital, sede do governo. Uma das formas com que 
demonstra seu poder sobre o resto do carente país é com os 'Jogos Vorazes', uma competição anual 
transmitida ao vivo pela televisão, em que um garoto e uma garota de 12 a 18 anos de cada distrito são 
selecionados e obrigados a lutar até a morte. Para evitar que sua irmã seja a mais nova vítima do 
programa, Katniss se oferece para participar em seu lugar. Vinda do empobrecido Distrito 12, ela sabe 
como sobreviver em um ambiente hostil. Caso vença, terá fama e fortuna. Se perder, morre. Mas para 
ganhar a competição, será preciso muito mais do que habilidade. Até onde Katniss estará disposta a ir 
para ser vitoriosa nos 'Jogos Vorazes'? 

Justiça suprema Margolin, Phillip M. Prumo

Sarah Woodruff está no corredor da morte pelo assassinato de seu amante, John Finley. Quando ela 
apela para a Suprema Corte, uma juíza é misteriosamente atacada. Alguém está disposto a tudo para 
impedir a revisão do caso. Dana Cutler – heroína do livro O grande suspeito – é chamada para investigar 
a ligação entre a apelação de Woodruff e os incidentes que têm envolvido os juízes, vem à tona um 
tiroteio que aconteceu anos atrás em um pequeno navio cargueiro, no qual foram encontradas drogas 
ilegais e a tripulação inteira morta. O único sobrevivente? John Finley. Com a ajuda de Brad Miller e 
Keith Evans – que colaboraram com ela em O grande suspeito –, Dana deve desvendar um plano de 
trapaça armado em torno das agências de inteligência norte-americana. Logo, o trio se vê em meio a 
uma trama política cujo perigo é mortal. 



Laços do espírito – Academia 
de vampiros Mead, Richelle Agir

Depois de uma longa e dolorosa viagem à Sibéria, terra natal de seu amado Dimitri, Rose Hathaway 
finalmente voltou à escola e reencontrou sua melhor amiga, Lissa. A formatura se aproxima, e elas mal 
podem esperar pela vida que vão ter além dos portões da São Vladimir. No entanto, o coração de Rose 
dói cada vez que se lembra do que passou na Rússia o fracasso em salvar Dimitri e do que ainda 
precisará enfrentar. Sua jornada inclui libertar o perigoso Victor Dashkov da prisão de segurança máxima 
e encontrar Robert Doru, o único que possui informações para resgatar Belikov das terríveis profundezas 
de sua condição de Strigoi. A vampira acredita existir apenas uma chance em um milhão, até porque 
Dimitri continua sua perseguição para matá-la. Sentenças de morte e declarações de amor se 
confundem, e ela precisa correr contra o mais implacável dos inimigos: o tempo. E, dessa vez, Rose 
prometeu a Lissa que a levaria junto. Será que a princesa Moroi terá forças quando souber o que a 
espera? 

Love story Echols, Jennifer Pandorga Editora

Ela está escrevendo sobre ele. Ele este escrevendo sobre ela. E todos estão lendo nas entrelinhas. Para 
Erin Blackwell, estudar escrita criativa na faculdade dos seus sonhos em Nova Iorque é mais do que 
uma oportunidade para conquistar suas ambições, é sua passagem para longe das lembranças trágicas 
que acompanham a fazenda de cavalos de sua família no Kentucky. No entanto, quando ela se recusa a 
estudar administração e cuidar da fazenda, sua avó decide oferecer o dinheiro da faculdade e a 
prometida herança de Erin ao seu lindo cavalariço, Hunter Allen. Agora Erin precisa conseguir um 
estágio e trabalhar até tarde em uma cafeteria para tornar seu próprio sonho realidade. Ela deveria 
desprezar Hunter… mas por que ele entrou de surpresa em seus pensamentos como o herói de seu 
último dever de casa? 

Livro do cemitério, O Gaiman, Neil Rocco

Com um começo sombrio e violento, diferente do seu habitual, o escritor inglês provoca arrepios no 
leitor. A história do bebê sortudo e fujão começa quando ele chega à rua e sobe a colina em direção ao 
velho cemitério. Ele é perseguido pelo assassino de seus familiares, o homem chamado Jack. Já dentro 
do cemitério o neném conhece os habitantes do local. Fantasmas de outras épocas que vivem em suas 
covas e mausoléus e que por circunstâncias do destino são forçados a adotar e batizar o bebê, agora 
chamado de Ninguém Owens, o Nin, para salvá-lo do seu perseguidor. Ninguém passa a viver no 
cemitério da colina, adotado por um simpático casal de fantasmas e amado pelos outros moradores do 
lugar. Um misterioso morador, Silas, assume a responsabilidade de ser o guardião do garoto. Único vivo 
que mora no cemitério, apesar dos seus hábitos nortunos e habilidades fantásticas, ele é o responsável 
por trazer comida, livros e tudo que o garoto precisa do mundo terreno dito “normal”. 

Maldição da pedra, A Funke, Cornelia Cia. Das Letras

John Reckless, pai de Jacob e Will, sumiu sem deixar vestígios. Inconformado, Jacob gasta o dia 
procurando pistas que lhe deem alguma ideia do seu paradeiro. O garoto vasculha todos os cantos do 
escritório do pai, até que um dia descobre um espelho que servia como um portal para um mundo 
mágico — um mundo que lhe oferece a perspectiva de liberdade e aventura. Mantendo segredo do seu 
achado, Jacob passa cada vez mais tempo do outro lado do espelho. Após doze anos, o mundo sombrio 
se torna seu verdadeiro lar, onde tem amigos e inimigos e é reconhecido como um dos melhores 
caçadores de tesouros que já existiram por ali. Will, o caçula, sente falta do irmão e estranha aqueles 
sumiços prolongados. Um dia, consegue burlar sua constante vigilância e o segue através do espelho, 
ato que tem uma consequência terrível. Ferido pelos goyls — homens frios e violentos, que têm pele de 
pedra e olhos de ouro —, ele acaba vítima de uma maldição: vai se transformando lenta e 
dolorosamente em uma dessas sinistras criaturas. 



O melhor de mim Sparks, Nicholas Arqueiro

Na primavera de 1984, os estudantes Amanda Collier e Dawson Cole se apaixonaram perdidamente. 
Embora vivessem em mundos muito diferentes, o amor que sentiam um pelo outro parecia forte o 
bastante para desafiar todas as convenções de Oriental, a pequena cidade em que moravam. Nascido 
em uma família de criminosos, o solitário Dawson acreditava que seu sentimento por Amanda lhe daria a 
força necessária para fugir do destino sombrio que parecia traçado para ele. Ela, uma garota bonita e de 
família tradicional, que sonhava entrar para uma universidade de renome, via no namorado um porto 
seguro para toda a sua paixão e seu espírito livre. Infelizmente, quando o verão do último ano de escola 
chegou ao fim, a realidade os separou de maneira cruel e implacável. Vinte e cinco anos depois, eles 
estão de volta a Oriental para o velório de Tuck Hostetler, o homem que um dia abrigou Dawson, 
acobertou o namoro do casal e acabou se tornando o melhor amigo dos dois. 

Mentes ansiosas Silva, Ana Beatriz 
Barbosa Objetiva

Em Mentes Ansiosas – Medo e a ansiedade além dos limites, a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva - 
autora de Mentes Perigosas, Mentes e Manias, Bullying – Mentes Perigosas na Escola e Mentes 
Inquietas - fala sobre os transtornos causados pelo medo e a ansiedade. A diferença entre os dois 
sentimentos e como eles podem dominar a vida das pessoas são algumas das questões abordadas pelo 
livro. 

Mortal Engines, Livro 2 – 
Ouro do predador Reeve, Philip Novo Século

Ouro do Predador é o segundo livro da tetralogia Mortal Engines, onde a cidade de Anchorage está 
fugindo através das devastações congeladas. Quando o dirigível Jenry Haniver é perseguido por 
dirigíveis armados, a cidade do gelo lhe oferece abrigo. Mas ela não é um refúgio seguro. Devastada 
pela praga e assombrada por fantasmas, Anchorage está a caminho do Continente Morto. 

Mortal Engines, Livro 3 – 
Máquinas infernais Reeve, Philip Novo Século

Tom e Hester vivem felizes na cidade estática de Anchorage, cujas engrenagens enferrujadas já não 
funcionam há muitos e muitos anos. Sua filha Wren, ao contrário, deseja desesperadamente fugir dali, e 
um charmoso pirata submarino parece pronto a ajudá-la. Em troca, ele pede a Wren que roube um 
artefato misterioso, escondido na biblioteca da cidade, o que acaba arrastando a garota para um mundo 
que ela nem sequer imaginava que poderia existir.Mal sabem eles que este objeto roubado pode gerar 
um conflito de proporções inimagináveis, capaz de dividir o mundo ao meio 



Mulher de preto, A Hill, Susan Record

Arthur Kipps, um jovem advogado, é chamado para acompanhar o funeral da Sra. Alice Drablow, a única 
moradora da Casa do Brejo da Enguia, localizada em uma região remota da Inglaterra. Enquanto 
trabalha na isolada propriedade, Kipps descobre trágicos segredos ocultados por suas janelas fechadas. 
Ao vislumbrar uma jovem e sofrida mulher vestida de preto, uma arrepiante sensação de desconforto 
começa a tomar conta dele, um sentimento que cresce com a relutância dos moradores locais em falar 
sobre a estranha figura – e seu terrível propósito

Nunca diga adeus Magee, Doug Arqueiro

Com apenas 9 anos, Sarah está prestes a viver uma grande aventura: vai viajar sem os pais pela 
primeira vez na vida. A viagem tinha tudo para ser feliz e inesquecível, mas logo se transforma num 
terrível pesadelo. Sem o marido para ajudá-la, Lena, mãe de Sarah, confere e assina os documentos 
autorizando a ida da filha. David saiu de casa cedo dizendo que recebera uma ligação do trabalho. Mais 
uma desculpa esfarrapada que ela não engoliu. O casamento está em crise, mas ela acredita que os 
dois vão conseguir se acertar no período em que a menina estiver fora. Já pensando nos momentos a 
sós com o marido, Lena entra em pânico quando uma segunda van chega para buscar Sarah. Pouco 
depois, ela descobre que o primeiro motorista não faz parte da equipe do acampamento e que sua filha e 
outras três crianças foram sequestradas. 

Passagem, A Cronin, Justin Sextante

Primeiro, o imprevisível: a quebra de segurança em uma instalação secreta do governo norte-americano 
põe à solta um grupo de condenados à morte usados em um experimento militar. Infectados com um 
vírus modificado em laboratório que lhes dá incrível força, extraordinária capacidade de regeneração e 
hipersensibilidade à luz, tiveram os últimos traços de humanidade substituídos por um comportamento 
animalesco e uma insaciável sede de sangue. Depois, o inimaginável: ao escurecer, o caos e a 
carnificina se instalam, e o nascer do dia seguinte revela um país – talvez um planeta – que nunca mais 
será o mesmo.

Promessa de sangue – 
Academia de vampiros Mead, Richelle Agir O coração de Dimitri ficou negro. Agora Rose deve viajar para o fim do mundo para encontrar e matar 

seu amor verdadeiro... Ou é hora de se juntar a ele? 



Sexo na lua Mezrich, Ben Intrínseca

Após ser selecionado para o competitivo programa de estágios da Nasa, o universitário Thad Roberts 
sonha em ser o primeiro homem em Marte, mas uma paixão avassaladora o tira de órbita. Como muitos 
homens, ele promete dar a Lua de presente para a amada – e decide cumprir a promessa ao pé da letra. 
Transforma a fantasia em realidade ao pôr em prática um audacioso plano para roubar amostras lunares 
trazidas pelas missões Apollo e mantidas em um laboratório
aparentemente inexpugnável. Em Sexo na Lua, o jornalista Ben Mezrich reconstitui a história real de um 
roubo que parece ter sido inventado pela mente criativa de um roteirista de Hollywood. Apoiado em 
pesquisas meticulosas e entrevistas com os principais envolvidos, Mezrich constrói uma narrativa de 
ritmo alucinante, que prende o
leitor da primeira à última página. 

Silêncio - Série Hush, Hush 
vol.3 Fitzpatrick, Becca Intrinseca

Nora Grey não consegue se lembrar dos últimos cinco meses. Depois do choque inicial de acordar em 
um cemitério e descobrir que ficou desaparecida por semanas, ela precisa retomar sua rotina, voltar à 
escola, reencontrar a melhor amiga, Vee, e ainda aprender a conviver com o novo namorado da mãe. 
Em meio a tudo isso, Nora é assombrada por constantes pensamentos com a cor preta, que surge em 
sua mente nos momentos mais improváveis e parece conversar com ela. Alucinações, visões de anjos, 
criaturas sobrenaturais. Aparentemente, nada disso tem a ver com sua antiga vida. A sensação é de que 
parte dela se perdeu. É então que o caminho de Nora cruza o de um sexy desconhecido, a quem ela se 
sente estranhamente ligada. Ele parece saber todas as respostas… e também o caminho até o coração 
de Nora. Cada minuto a seu lado confirma isso, até que Nora se dá conta de que pode estar apaixonada. 
De novo 

Sociedade secreta – Rosa & 
túmulo v.1 Peterfreund, Diana Galera Record

Amy, editora do jornal literário da universidade, tinha certeza que seria convocada para a sociedade 
secreta Pena & Tinta, que lhe traria alguns contatos, mas não muito glamour ou comprometimento. Mas 
tudo muda quando ela é convocada para a Rosa & Túmulo, a sociedade mais poderosa da universidade 
e cercada de segredos. Lá, a história é outra... 

Sociedade secreta – sob a 
rosa v.2 Peterfreund, Diana Galera Record

Amy Haskel agora faz parte da elite da Universidade de Eli. Ela é uma Coveira, integrante da sociedade 
secreta mais poderosa do país - a Rosa & Túmulo. Mas de repente os segredos da socidade são 
divulgados em um site, chamando a atenção dos patriarcas da Rosa & Túmulo e até da imprensa. Para 
completar, outra Coveira desaparece misteriosamente. Alguém está vendendo os segredos da 
sociedade, e nenhum membro está a salvo. Todos são suspeitos 



Sombra da Lua – Três 
assassinatos na mesma 

cidade: não pode ser mera 
coincidência, A

Sandford, John Arqueiro

Acostumado a assumir casos difíceis, o investigador do Departamento de Detenção Criminal de 
Minnesota Virgil Flowers é mandado a Bluestem, uma pequena cidade do interior, para ajudar a polícia 
local a solucionar um crime que chocou a população: um casal de idosos foi morto em sua residência 
com requintes de crueldade. Ao chegar à cidade durante a madrugada, Virgil é surpreendido por um 
incêndio no alto de uma montanha. A casa do fazendeiro Bill Judd é consumida pelas chamas e seu 
proprietário morre sob os escombros. Bill era um homem recluso e odiado. Há muitos anos, esteve à 
frente de um esquema fraudulento que levou centenas de fazendeiros à falência. Embora o dinheiro 
nunca tenha aparecido, ele foi julgado e absolvido. Além disso, seu envolvimento com várias mulheres 
casadas era de conhecimento de todos na região. Virgil não acredita em coincidências e fica intrigado 
com a morte do fazendeiro. Afinal, a pacata Bluestem passou duas décadas sem um único crime e nas 
últimas semanas foi cenário de três homicídios. 

Surpresa do além Harris, Charlaine Lua de papel

Harper Conelly era uma garota comum até ser atingida por um raio e desenvolver um estranho dom, ela 
pode sentir os mortos. Desde então, ela e seu meio irmão Tolliver cruzam os Estados Unidos para 
encontrar corpos de pessoas desaparecidas. Afinal, as pessoas merecem saber a verdade sobre a morte 
de seus entes queridos. Depois de encerradas as investigações em Sarne e da retirada das acusações 
de envolvimento num triplo homicídio narrado em Visão do Além, o primeiro volume da série Harper 
Connelly Mysteries, Harper e seu meio irmão Tolliver estavam de malas prontas para o próximo trabalho. 
Dessa vez apenas uma demonstração para alunos de antropologia de uma universidade em Memphis. 
Harper já estava preparada para chegar ao cemitério mais antigo da cidade, analisar uma ou duas 
sepulturas e chocar os estudantes céticos. Bom, era o que ela planejava, mas os mortos também podem 
nos surpreender 

Trilogia da fraternidade – 
Livro 2 – Laços de gelo Roberts, Nora Bertrand Brasil

Uma mulher de beleza sutil e aparência frágil, mas que abriga um coração apaixonado. Brianna 
Concannon, segunda protagonista da Trilogia da fraternidade de Nora Roberts, é um símbolo da mulher 
européia contemporânea. Ela é dona de uma pousada no oeste da Irlanda, que no auge do inverno fica 
praticamente desabitada, transformando-se num lugar frio e vazio. Brianna gosta de ficar só, de desfrutar 
da paz e da tranqüilidade que aquele lugar sugere. Mas ela recebe um hóspede inesperadamente. 
Grayson Thane, um misterioso escritor norte-americano, chega à pousada para passar o inverno 
sozinho, mas os planos de ambos não se concretizam.
Os destinos de Brianna e Grayson se cruzam, e o gelo que cobre a Irlanda abre caminho ao fogo da 
paixão.

Trilogia da fraternidade – 
Livro 3 – Laços de pecado Roberts, Nora Bertrand Brasil

Depois de Maggie e Brianna Concannon, protagonistas dos primeiros volumes da Trilogia da 
fraternidade, agora é a vez de o leitor conhecer Shannon Bodine, talvez a mais audaciosa das irmãs 
Concannonn. Nora Roberts finaliza sua saga irlandesa, que possui raízes autobiográficas, com um 
enredo comovente. Bodine abandona sua carreira como artista gráfica numa famosa agência de 
publicidade em Nova York movida pela descoberta da identidade de seu verdadeiro pai. Relutante, 
realiza o desejo de sua mãe, já falecida, e parte para o Condado de Clare. Lá encontra, além das 
origens familiares, seu grande amor.



Trono do sol, O – A mágica 
da alvorada – O Ciclo 

Nessântico 1
Leigh, Stephen W. Leya Brasil

Nessântico – terra de luxúria e perigos, que durante séculos influenciou povos além de suas fronteiras. 
Uma cidade forte, sedutora, e que mesmo sob o efeito do comércio e da guerra abriga intelectuais, ricos 
e poderosos de todo o país. Um lugar muito invejado, e por isso as coisas estão prestes a mudar. 
Governada por Marguerite ca'Ludovici, que agora prepara-se para celebrar seu Jubileu e passar o seu 
legado para seu filho Justi, enquanto Jan ca'Vörl, um poderoso nobre, tenta armar uma rebelião. 
Archigos Dhosti ca'Millac, líder da Fé de Concénzia e aliado de Marguerite, luta para controlar 
fundamentalistas como Orlandi ca'Cellibrecca , enquanto eles clamam por uma ação contra aqueles que 
insistem em afirmar que a magia não está ligada à fé em Cénzi. Presa no meio desta disputa por poder 
está a jovem sacerdotisa Ana co’Seranta, cuja impressionante habilidade com a magia a torna um peão 
na luta pelo poder. 

Trilogia da Gratidão – vol. 3 – 
Protegido pelo porto Roberts, Nora Bertrand Brasil

No terceiro e último volume da Trilogia da Gratidão, os três homens que se uniram num momento de 
necessidade, a fim de honrar o último desejo do pai, estão novamente reunidos. A família Quinn nunca 
esteve tão fortalecida. Entretanto, os meses passam, e a sua força e união são colocadas em teste, mais 
uma vez 

Trilogia do sonho 1 – Um 
sonho de amor Roberts, Nora Bertrand Brasil

Em "Um Sonho de Amor", Margo, Laura e Kate cresceram como irmãs em meio à grandeza da 
deslumbrante Templeton House. Mas será Margo, a filha da rigorosa governanta irlandesa dos 
Templeton, quem primeiro partirá para uma jornada magnífica, cheia de riscos e recompensas, em busca 
de si própria - e do amor. Embora tratada como um membro da família, Margo, bem no fundo, sempre 
soube que o dinheiro jamais poderia comprar o que mais desejava na vida: a aceitação da mãe. Talvez a 
situação pudesse ser diferente, se ela fosse como a doce Laura... ou tivesse a astúcia para negócios 
como Kate. Mas tudo o que Margo sabia fazer era ser Margo, o que significava fazer as coisas à sua 
maneira... não importava quais fossem as conseqüências 

Trilogia do sonho 2 – Um 
sonho de vida Roberts, Nora Bertrand Brasil

Kate Powell e uma garota adotada pela família Templeton desde que seus pais morreram, e que adora a 
família e sua vida na Templeton House. Embora não sendo bonita como Margo, nem delicada como 
Laura, Kate torna-se uma profissional de sucesso. Sua vida é totalmente voltada para o trabalho, e sua 
cabeça, excelente para os negócios. Seu objetivo maior é ser sócia do escritório de contabilidade em 
que trabalha, para provar aos tios seu real valor. Mas um fracasso profissional faz com que Kate repense 
seus valores e descubra que falta algo em sua vida e em seu coração.



Trilogia do sonho 3 – Um 
sonho de esperança Roberts, Nora Bertrand Brasil

´Um Sonho de Esperança´, Nora Roberts nos conta a história de Laura Templeton, filha de ricos 
proprietários de uma rede hotéis. Ela sempre conheceu o conforto, o privilégio e a segurança. Mas, aos 
trinta anos de idade, tem o casamento destruído pela infidelidade do marido, descobrindo pela maneira 
mais difícil, que nada na vida é eterno e seguro. O divórcio a deixa arrasada em termos financeiros e 
emocionais. Determinada a resolver sua difícil situação sem a ajuda da fortuna da família, Laura 
mergulha no trabalho, e, com o apoio de Margot e Kate, Suas irmãs de coração, tenta resgatar o amor- 
próprio e reconstituir sua vida ao lados das filhas. Um Sonho de Esperança cativa mais uma vez o leitor 
por ser uma história rica em paixão, suspense e intensidade emocional. 

Tudo menos “normal” Baskin, Nora Raleigh Novo Século

Jason Blake é um autista de doze anos vivendo em um mundo neurotípico, de “pessoas normais”. Para 
ele, quase sempre é apenas uma questão de tempo até que alguma coisa dê errado. Mas Jason acaba 
encontrando um pouco de compreensão quando cruza com Phoenixbird, uma garota que publica 
histórias no mesmo website que ele. Jason pode ser ele mesmo quando escreve, e imagina que 
Phoenixbird, cujo nome descobre ser Rebecca, pode se tornar sua primeira amiga de verdade. Mas 
tanto quanto ansioso por conhecê-la, Jason está apavorado com a possibilidade de que, quando isso 
acontecer, Rebecca não seja capaz de enxergá-lo como realmente é, indo além das aparências. 

Último grito, O Jackson, Lisa Bertrand Brasil

Prosperity, Oregon, 1977. Um incêndio criminoso no moinho de abastada família Buchanan faz Cassidy, 
filha caçula de Rex Buchanan, dono da propriedade e de metade da cidade, ver sua adolescência e seu 
amor serem levados pelo fogo. A autoria do incêndio, com vítimas fatais, nunca foi descoberta, e o caso 
permanece sem solução. 

Vozes Indridason, Arnaldur Companhia das 
Letras

Um grande hotel em Reykjavík, Islândia, está pronto para a festa de Natal. Quando a camareira desce 
até o porão para buscar o Papai Noel, no entanto, o que ela encontra é um cenário macabro: Gudlaugur, 
porteiro e zelador, está sobre a cama coberta de sangue. Enquanto os funcionários do hotel tentam 
manter intacta a imagem do estabelecimento e turistas vivem o sonho de um Natal islandês, o inspetor 
Erlendur Sveinsson investiga o assassinato. Como é característico da obra de Indridason, “Vozes” se 
sustenta não tanto nas provas físicas e nas novas tecnologias de investigação criminal, mas, sobretudo 
na perspicácia de Erlendur. Em suas conversas com testemunhas e suspeitos, episódios do passado 
voltam à superfície e revelam intrincadas relações familiares. 



Wlking Dead, The Bonansinga, Jay; 
Kirkman, Robert Record

No universo de The Walking Dead, não existe vilão maior do que o Governador, o déspota que comanda 
a cidade de Woodbury. Eleito pela revista americana Wizard como “Vilão do ano”, ele é o personagem 
mais controvertido em um mundo dominado por mortos-vivos. Neste romance os fãs irão descobrir como 
ele se tornou esse homem e qual a origem de suas atitudes extremas. Para isso, é preciso conhecer a 
história de Phillip Blake, sua filha Penny e seu irmão Brian, que, com outros dois amigos, irão cruzar 
cidades desoladas pelo apocalipse zumbi em busca da salvação 


