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6º Alvo Patterson, James Arqueiro

A ascensão da meia noite Adrian, Lara 

A Bruxa de ferro Mahoney, Karen

A casa da seda Horowitz, Anthony Jorge Zahar

A casa que amei Suma de Letras

A culpa é das estrelas Green, John Intrínseca

Um assassino fora de controle. Quando um homem abre fogo contra uma balsa lotada no porto de São Francisco, a 
tenente Lindsay Boxer é imediatamente convocada. Ao chegar ao local, ela se depara com um cenário assustador: três 
pessoas estão mortas e sua amiga Claire Washburn encontra-se gravemente ferida. A tenente promete a si mesma que vai 
colocar o criminoso atrás das grades. O sequestro de uma criança. Trabalhando com o inspetor Richard Conklin, Lindsay 
consegue prender o assassino. Assim que o julgamento começa, outro caso desperta a atenção da polícia. Madison Tyler, 
de 5 anos, filha de um conhecido jornalista, desaparece perto de casa. Não há tempo a perder...

Universo dos 
Livros

Para a jornalista Dylan Alexander, o que começou como a descoberta de uma cripta oculta acabou se transformando em 
uma espiral de violência e mistério que colocam sua vida em perigo. Mas nada é mais perigoso do que o homem ferido e 
extremamente sedutor que emerge das sombras para carregar Dylan a um mundo sombrio. Irado por causa de uma 
traição, Rio é um guerreiro que empenhou a vida na luta contra o exército de Renegados. Ele não permitirá que nada 
atrapalhe seu caminho - muito menos uma mortal que pode pôr em perigo a existência da Raça dos vampiros, ameaçada 
agora por um sombrio mal que despertou de sua letargia eterna...

Editora 
Underworld

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.

Sherlock Holmes está de volta, com todo o brilhantismo, velocidade de raciocínio e poderes de dedução que fazem dele o 
maior e mais famoso detetive do mundo. Escrito pelo premiado Anthony Horowitz, com uma trama diabólica e brilhante 
caracterização dos personagens, este é um mistério sherlockiano de primeira grandeza, que arrebata o público moderno e 
ao mesmo tempo se mantém fiel ao espírito e ao estilo dos livros de Conan Doyle!

Rosnay, Tatiana 
de

Paris, 1860. Centenas de casas estão sendo demolidas e bairros inteiros reduzidos a pó. Por ordem do imperador 
Napoleão III, o Barão de Haussmann dá início a uma série de renovações que alteram para sempre a cara da antiga 
capital. As reformas apagam a história de gerações, mas, em meio ao tumulto, uma mulher resiste. Rose Bazelet é uma 
viúva parisiense há anos de luto pela morte do marido. Mesmo assim, mantém uma vida movimentada, com amigos e uma 
rotina que a satisfaz. Quando sua casa é posta na linha de destruição pela modernização parisiense, ela se desespera e 
não se conforma. Ela está determinada a lutar até as últimas consequências contra a derrubada de sua casa, que guarda 
tantas lembranças de sua família. 

Hazel é uma paciente terminal. Ainda que, por um milagre da medicina, seu tumor tenha encolhido bastante — o que lhe dá 
a promessa de viver mais alguns anos —, o último capítulo de sua história foi escrito no momento do diagnóstico. Mas em 
todo bom enredo há uma reviravolta, e a de Hazel se chama Augustus Waters, um garoto bonito que certo dia aparece no 
Grupo de Apoio a Crianças com Câncer. Juntos, os dois vão preencher o pequeno infinito das páginas em branco de suas 
vidas.



Leya Brasil

A fada Novo Século

A filha do ferro – v.2 Kagawa, Julie

Summers, Gillian Bertrand Brasil

A Invocação Armstrong, Kelley Novo Século

A maldição do tigre Houck, Colleen Sextante

A dança dos dragões – As 
crônicas de gelo e fogo – 

vol.5

Martin, George R. 
R.

O futuro dos Sete Reinos ainda é incerto - novas ameaças e novos inimigos surgem a cada momento. 
Além do Mar Estreito, Daenerys Targaryen, a última herdeira da Casa Targaryen, governa uma cidade construída sobre o 
pó e a morte. Mas seus inimigos são cada vez mais numerosos e farão de tudo para destruí-la. Enquanto isso, dois jovens 
embarcam em missões distintas, mas que podem mudar o destino da Mãe dos Dragões.
No Norte, Jon Snow - 998º Senhor Comandante da Patrulha da Noite - fará de tudo para garantir a segurança da Muralha. 
Para isso, não hesitará em transformar amigos em inimigos e vice-versa.Traições, revelações e um fantasma do passado 
que volta para assombrar quando menos se espera...

Honório, Carolina 
Munhoz

Alguns jovens ganham presentes caros, passagens aéreas ou festas surpresa em seus aniversários de 18 anos. Melanie 
Aine ganhou o falecimento do pai, uma estranha tatuagem e a descoberta de que não era um ser humano. Como se tudo 
isso não fosse suficiente, Melanie ainda descobriu, por detrás da enevoada e mística cidade de Londres, um mundo 
fantástico que até poderia ignorar, se não fosse parte importante dele. Um legado que traz com ele diversas tragédias e 
problemas pessoais ao qual ela não espera se adaptar, mas não sabe se terá opção.

Editora 
Underworld

Meio princesa encantada de Verão, meio humana. Meghan nunca se encaixou em lugar nenhum. Abandonada pelo 
príncipe de Inverno que ela acreditava amá- la, agora é prisioneira da rainha encantada de Inverno. Com a guerra iminente 
entre Verão e Inverno, Meghan sabe que o verdadeiro perigo vem dos encantados de Ferro - encantados cujo organismo 
contém ferro e que só ela e seu príncipe ausente chegaram a ver. Mas ninguém acredita em Meghan. Pior, os poderes de 
encantada de Meghan foram bloqueados. Ela está presa em Faery e só pode contar com os próprios recursos. Confiar em 
alguém seria tolice. Confiar em um possível traidor poderia ser fatal. Mas, mesmo enquanto desenvolve uma resistência de 
ferro, Meghan não pode ignorar os sussurros da saudade em seu coração humano.

A filha do pastor das 
árvores - Vol. 1 

Após ser elogiado pela crítica e sucesso de vendas, além de receber excelentes avaliações nas principais livrarias do 
mundo, chega ao Brasil A filha do pastor das árvores, primeiro volume da série O povo das árvores, de Gillian Summers. 
Com a morte da mãe, Keelie Heartwood, uma jovem de apenas quinze anos, é forçada a deixar sua adorada Califórnia 
para viver com o pai nômade no Festival da Renascença de Montanha Alta, no Colorado. Lá, coisas estranhas começam a 
acontecer — estranhas mas familiares. Keelie percebe que algumas pessoas do festival têm orelhas pontudas, incluindo o 
cavaleiro mais bonito do lugar, Lorde Sean do Bosque. Quando ela começa a ver seres estranhos e a se comunicar com 
árvores, descobre que existe um segredo a seu respeito e percebe que seu pai lhe deve explicações...

O primeiro livro da trilogia "Darkest Powers" – a nova série da autora de Best-sellers Kelley Armstrong. Tudo o que Chloe 
Saunders desejava era uma vida normal, como a de qualquer outra adolescente: ir à escola, fazer amigos e, quem sabe, 
conhecer um garoto. Mas quando ela começa a ver espíritos, e se comunicar com eles, percebe que sua vida jamais será 
como a das outras garotas. Em pouco tempo, os fantasmas estão por toda parte, exigindo sua atenção. Após seu primeiro 
surto, Chloe é enviada a uma instituição para crianças problemáticas. A princípio, a Casa de Lyle parece razoável, mas 
assim que conhece os demais internos – o charmoso Simon e seu sinistro e nada sorridente irmão Derek, a antipática Tori 
e Rae, que tem uma “quedinha” por fogo – …

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.



Camp, Candace

A mentira sagrada Jangada

A mulher de preto Hill, Susan Record

A promessa Lua de Papel

A Rainha Branca Gregory, Philippa Record

A rainha dos vampiros Aleph

A mansão dos segredos – 
v.1

Harlequin 
Books

Há várias gerações, terras e títulos de nobreza foram concedidos à família Aincourt pela sua lealdade ao rei. A antiga 
abadia Darkwater, no entanto, veio com uma maldição: nenhum Aincourt que a possuísse conheceria a felicidade. Devin 
Aincourt, conde de Ravenscar, jamais pediu permissão para ser o que é - um verdadeiro libertino. Renegado pelo pai, 
Devin é feliz em sua existência amaldiçoada, vivendo-a de forma hedonista, gastando todo o dinheiro herdado e não dando 
a menor atenção à administração de Darkwater, à beira da ruína. Até que um dia, sua mãe implora para que ele recupere a 
fortuna e o nome da família e se case com uma rica herdeira americana. Acreditando ser apenas uma união no papel, 
Devin concorda em casar-se com Miranda. 

Rocha, Luís 
Miguel

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?

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

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. 

Irmãos e primos lutam entre si para conquistar o trono da Inglaterra neste fascinante relato da guerra das duas rosas, o 
conflito que opôs a casa de lancaster, cujo simbolo é uma rosa vermelha, á casa de York, representada pela rosa branca. 
Em meio á guerra, a viuvá Elizabeth Woodville desperta a atenção do jovem Rei Eduardo IV, e os dois se casam em 
segredo.

Fonseca, 
Nazarethe

Em "Alma e Sangue - A Rainha dos Vampiros", a autora maranhense Nazarethe Fonseca encerra com maestria a saga 
Alma e Sangue, revelando os mistérios do mundo imortal e o destino do amor transcendente entre Kara e Kmam. Com o 
despertar de um inimigo ancestral, a trégua entre o império do rei Ariel e a Alcateia do Senhor dos Lobos está ameaçada. É 
nesse contexto que a vampira Kara Ramos, personagem central da saga, retorna vitoriosa da guerra do Egito e se vê 
envolvida em um perigoso triângulo amoroso com seu mestre e amante, Jan Kmam, e com Ariel Simon, o rei dos vampiros. 
Ao mesmo tempo, os adversários do rei se unem para lhe tomar a coroa num golpe decisivo. Um desfecho eletrizante 
narrado com todo o terror, intriga e paixão que consagraram a série.



A sombra da lua Sandford, John Arqueiro

A sombra do súcubo Mead, Richelle Essência

A travessia de Caleb Brooks, Geraldine Nova Fronteira

A trilha da lua cheia Ruas, Tabajara Galera Record

A última carta de amor Moyes, Jojo Intrínseca

A última Princesa Yabu, Fábio Galera Record

Com mais de três milhões de exemplares vendidos no mundo, A sombra da lua confirma John Sandford como um dos 
escritores policiais mais talentosos da atualidade. 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...

Georgina Kincaid tem a pior missão de sua vida: ajudar a planejar o casamento de Seth. Enquanto isso a tensão sexual 
aumenta com seu colega de apartamento, Roman. E pior, surge Simone, um novo súcubo na cidade que está com Seth na 
mira. Mas o maior desafio está na mente de Georgina, que está sendo estranhamente invadida por sonhos e pensamentos 
perniciosos, ela precisa descobrir o que está acontecendo e rápido...

Em 1665, um jovem da ilha de Martha´s Vineyard se torna o primeiro índio norte-americano formado na Universidade de 
Harvard. Dos poucos fatos que perduram de sua extraordinária vida, Geraldine Brooks cria uma brilhante narrativa de 
paixão e fé, magia e aventura. Bethia Mayfield cresceu na pequena comunidade de Great Harbor entre um grupo de 
ingleses puritanos. Munida de um espírito inquieto e uma mente curiosa, Bethia escapa dos limites de sua rígida sociedade 
para explorar as praias da ilha e observar seus habitantes nativos. Aos doze anos, ela conhece Caleb, o jovem filho do 
líder de uma tribo, e os dois desenvolvem um laço secreto.O pai de Bethia é pastor de Great Harbor e acredita ser o 
escolhido para converter os índios wampanoags ao calvinismo. 

Desta vez, tudo começa quando um antigo diário é descoberto em uma expedição submarina. Com ele, vem à tona a 
história do Esperanza e sua sinistra tripulação. O trio de professores,formado por Kandir, Devoto e Gajeta começa a 
decifrar a história do galeão espanhol, passada a mais de 400 anos. E como na Ilha da Magia nada é só o que parece, 
Diogo, Diana, Jacaré e Suelen logo percebem que coisas estranhas voltaram a acontecer. Casas inteiras estão sendo 
engolidas pela terra, pedras que são capazes de revelar mensagens escondidas e a sensação de que as bruxas continuam 
silenciosamente trabalhando.

Londres, 1960. Ao acordar em um hospital após um acidente de carro, Jennifer Stirling não consegue se lembrar de nada. 
De volta à casa com o marido, ela tenta, em vão, recuperar a memória de sua antiga vida. Por mais que todos à sua volta 
pareçam atenciosos e amáveis, Jennifer falta alguma coisa. É então que ela descobre uma série de cartas de amor 
escondidas, endereçadas a ela e assinadas apenas por “B”, e percebe que não só estava vivendo um romance fora do 
casamento como também parecia disposta a arriscar tudo para ficar com seu amante. Quatro décadas depois, a jornalista 
Ellie Haworth encontra uma dessas cartas endereçadas a Jennifer durante uma pesquisa nos arquivos do jornal em que 
trabalhava...

Banida de seu lar por um feiticeiro, a última princesa de um reino encantado acabou esquecida pelo próprio povo e passa 
os dias sofrendo com as saudades da terra natal. Mas um novo mundo lhe é apresentado pelo misterioso inventor Alberto, 
que não tem a pretensão de construir uma magica. Por meio dela a princesa poderá ter a chance de se libertar da 
maldição, se também for capaz de enfrentar seus medos.



As delícias da fofoca Galera Record

As horas distantes Morton, Kate Rocco

As sete sombras do Gato Rozsas, Jeanette Idea Editora

Amate consagrado Ward, J. R.

Aprisionada Destefano, Lauren

Bowden, Oliver Galera Record

Ziegesar, Cecily 
Von

Adolescentes adoram fofocar em qualquer lugar do planeta, mas no mudinho fabuloso dos jovens da alta sociedade nova-
iorquina as fofocas são sempre mais divertidas, nem que seja pela suas roupas caras de estilistas famosos, pelas casa de 
férias em lugares hiperchiques, pelos litros de bebidas que consomem ou pelas brigas sem qualquer motivo. Em "Gossip 
Girl", iremos conhecer o universo quase secreto doa alunos de tradicionais escolas particulares para meninas e meninos, 
onde nem mesmo os horríveis uniformes conseguem esconder a beleza desses afortunados.

Uma carta entregue com 50 anos de atraso é o ponto de partida de As horas distantes, novo romance da australiana Kate 
Morton, autora de A casa das lembranças perdidas e O jardim secreto de Eliza. Intrigada com a reação da mãe ao receber 
a carta, assinada por uma certa Juniper Blythe, Edie Burchill passa a procurar respostas para os enigmas que envolveram 
a juventude de Meredith Baker. Intercalando as incursões de Edie ao passado da mãe, uma jornada que a leva à Segunda 
Guerra, e relatos sobre as excêntricas irmãs Blythe, a autora engendra uma trama repleta de segredos que conduz a um 
final surpreendente.

Mistério, crueldade, amor, machismo, sedução são os ingredientes perfeitos para este romance no qual um delegado de 
polícia, ao investigar um suposto suicídio, vê sua vida pessoal e profissional completamente transtornadas graças a um 
novo comparsa, um gato de nome Lúcifer. Entre crimes, mulheres, músicas de Bach e vários acontecimentos inexplicáveis, 
o delegado acaba se tornando outra pessoa. O embate entre o bem e o mal se faz sentir através das aparições de Lúcifer, 
pontuado pelas suas sombras que nomeiam os capítulos. Há no livro fantasia com pitadas de ironia e referências literárias 
e uma maldição envolta por um estranho círculo vicioso. 

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... 

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...

Assassin's Creed - a 
Cruzada Secreta

Nicollo Pollo, pai do explorador Marco, finalmente revela a história que manteve em segredo durante toda a vida: a história 
de Altair, um dos primeiros e mais extraordinários assassinos do Credo. É o curso da aventura de Altair em Constantinopla 
que irá selar o destino dos Templários e de sua saga na Europa. No Brasil, a série ultrapassou a marca de 200.000 
exemplares vendidos. Lançada em 2007, a franquia de jogos da Ubisoft já vendeu mais de 38 milhões de cópias para 
diversas plataformas (PC e vídeo games). Na semana de seu lançamento, o jogo da franquia vendeu 2,5 milhões de 
cópias, quebrando um recorde de vendas de vídeo game nos Estados Unidos. A Sony Pictures está em fase de 
negociações finais com a Ubisoft para a adaptação da série para o cinema. 



Assassinatos demais Bertrand Brasil

Amante libertada Ward, J. R.

Anjo Mecânico Clare, Cassandra Record

Callari, Alexandre Évora

Baía da esperança Moyes, Jojo Bertrand Brasil

Battlefield 3 Mcnab, Andy Galera Record

Mccullough, 
Colleen

A história se passa no ano de 1967 e gira em torno da investigação da equipe do capitão Delmonico para resolver os vários 
crimes ocorridos em dezoito horas. Qual será a relação entre o assassinato de Dee-Dee Hall, uma prostituta local, e as 
mortes de uma criança deficiente e sua mãe? Qual será a ligação entre o estudante Evan Pugh e um importante 
empresário belicista? Além disso, como se os doze assassinatos não fossem o bastante, o oficial se vê frente a frente com 
o misterioso espião que passa os segredos da empresa de armamentos para os russos. Serão os assassinatos e a 
espionagem casos distintos ou estarão, de alguma forma, relacionados?

Universo dos 
Livros

O décimo livro da série da “Irmandade da Adaga Negra” traz a história da vampira Payne envolvida com um médico. 
Reviravoltas, lutas, intrigas e muita sedução no mundo fantástico dos vampiros e a guerra travada para a preservação da 
espécie. A série mais instigante de romances vampirescos modernos está de volta, com o lançamento do décimo volume 
de “A Irmandade da Adaga Negra”, da editora Universo dos Livros. Sob o título de “Amante Libertada”, a escritora J.R. 
Ward dá foco a uma personagem feminina, ao contrário dos outros livros da saga criada por ela. Aqui, Payne, irmã gêmea 
do guerreiro Vishous, é finalmente libertada de sua mãe (a Virgem Escriba) e se revelará uma lutadora por natureza, 
descobrindo sua verdadeira essência. Ao sofrer uma lesão que a paralisa, o cirurgião Manny Manello é chamado para 
curá-la...

Com 10 milhões de exemplares vendidos mundo afora — 6 milhões nos Estados Unidos e 80 mil somente no Brasil —, 
Cassandra Clare é mais que um fenômeno editorial. Virou febre! A série Instrumentos mortais, uma fantasia urbana tendo 
como cenário a Nova York atual e que envolve o mito dos nephilim, fez tanto sucesso que chega às telas de cinema em 
agosto de 2013. Numa co-produção da Sony com direção de Scott Charles Stewart. O mesmo do cult Sin City.Os fãs da 
trilogia são tão alucinados, que ganharam de presente uma prequel. E, sim!, o primeiro tomo também chegou ao topo da 
lista do New York Times, como todos os outros livros de Cassandra. "ANJO MECÂNICO", volume inaugural de As peças 
infernais, conta como os antepassados dos protagonistas de Instrumentos mortais se conheceram. E como existe muito 
mais mistérios entre eles do que se imagina.

Apocalipse Zumbi - Os 
primeiros anos

O caos reina no mundo. A civilização entrou em colapso. As comunicações, a energia elétrica e a vida em sociedade, como 
a conhecemos, praticamente se extinguiram. Nem toda nossa tecnologia foi capaz de nos proteger e evitar que dois terços 
da humanidade morressem. Os poucos que sobreviveram estão exaustos e tentam reunir o que ainda resta das suas 
forças e recursos para se manterem vivos. E, para piorar, eles não estão a sós. Dia e noite, são perseguidos pelos 
contaminados – sempre à espreita com seus olhos vermelhos, pele pálida, dentes podres e uma terrível sede de sangue e 
de carne humana. Nesse cenário de terror e desesperança, Manes luta desesperadamente para manter sua comunidade 
unida. Ela subsiste em uma construção cercada por paredes de concreto chamada Quartel...

Quando Mike Dormer parte de Londres para uma pequena cidade litorânea da Austrália, a fim de impulsionar a construção 
de um resort de luxo, vislumbra apenas mais um contrato milionário que lhe permita subir outro degrau da escada 
empresarial. Mas o destino lhe reserva algo diferente. O novo romance de Jojo Moyes é uma proeza cativante, sensível e 
que toca fundo o coração. Um livro que transporta o leitor para um mundo que ele nunca mais esquecerá.

Em "Battelfild 3" o russo , os caminhos de Dima Mayaskovsky e do sargento americano Blackburn se cruzam na missão de 
salvar Nova York e Paris da perigosa ameaça de explosões nucleares. Baseado na franquia "Battlefield", o romance recria 
a aventura e ação do game, ao mesmo tempo que mergulha na mente de personagens já conhecidos. E tece suas 
motivações, passsado, sonhos, segredos e lealdades.



Novo Conceito

Beijos Infernais Galera Record

Calafrio Brown, Sandra Rocco

Vianco, André Novo Século

Young, Moira Intrínseca

Carte Blanche Deaver, Jeffery Record

Beijada Por Um Anjo - Vol. 
5 – Revelações

Chandler, 
Elizabeth

Depois que Ivy descobre que Tristan está no corpo do assassino Luke, a vida deles toma um outro rumo. Tristan se 
esconde da polícia e Ivy não sabe onde localizá-lo. Para piorar as coisas, Beth está cada vez mais distante e estranha, e só 
Ivy sabe o que realmente está acontecendo com ela. Ao descobrir o paradeiro de Tristan, Ivy não se contém e corre para 
ele, apesar do risco de ver seu amor descoberto. Para conquistar sua liberdade, Tristan, com a ajuda da namorada, tentará 
descobrir em que encrenca se meteu o garoto que lhe empresta o corpo. E, na busca de evidências, Tristan e Ivy 
percebem que existem mistérios sobre os quais eles não têm controle e que podem levá-los por um caminho sem volta. 
Além disso, a interferência de Tristan sobre o destino de Ivy deverá ser punida duramente. Pode ser que um deles não viva 
por muito mais tempo. 

Cast, P. C.; 
Richelle Mead; 

Noel Et Al

Cinco histórias de amor e medo, em que a paixão e o sobrenatural misturam-se a todo instante. Tanto na história de uma 
fugitiva que se vê forçada a confiar em um garoto cuja missão é destruí-la como na relação de amor entre dois imortais, o 
limite entre o desejo e o perigo torna-se cada vez mais tênue. Kristin Cast, Richelle Mead, Alyson Noël, Kelley Armstrong e 
Francesca Lia Block fazem o leitor questionar o verdadeiro sentido do “amor eterno” e mostram seus prós e contras. 

A bem-sucedida jornalista Lilly Martin queria apenas vender seu chalé nas montanhas e se livrar do último vínculo que 
mantinha com seu ex-marido, o delegado Dutch Burton. Mas uma violenta tempestade de neve adia um pouco mais sua 
saída da gélida e afastada Clearly, na Carolina do Norte: ao deixar a cidade, Lilly perde o controle do carro e atropela 
acidentalmente Ben Tierney. Sem outra escolha, os dois são obrigados a esperar juntos, em um chalé, o mau tempo 
passar. Com a estrada interditada, celulares sem sinal, linhas telefônicas inoperantes, pouca comida, nenhuma lenha e a 
água congelando nos canos, Lilly descobre que sua maior ameaça não é o clima, mas o homem misterioso com quem 
divide a casa.

Caminho do poço das 
lágrimas, O

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? 

Caminhos de Sangue - 
Dustlands Livro 1

Saba passou a vida inteira na Lagoa da Prata, uma imensidão de terra desértica assolada por constantes tempestades de 
areia. O lugar não a incomoda, contanto que o irmão gêmeo, Lugh, esteja por perto. Quando, porém, uma gigantesca 
tempestade chega trazendo quatro cavaleiros de mantos negros em seu rastro, a vida que Saba conhece chega ao fim: 
Lugh é raptado e ela tem que embarcar em uma perigosa jornada para resgatá-lo. Repentinamente jogada na realidade 
selvagem e sem lei do mundo além da Lagoa da Prata, Saba não consegue pensar no que fazer sem Lugh para guiá-la. 
Por isso, talvez a maior surpresa seja o que descobre sobre si mesma: é uma lutadora incansável, uma sobrevivente feroz 
e uma oponente perspicaz...

Jeffery Deaver reconstrói a saga do espião mais famoso do mundo, tendo como pano de fundo o globalizado e 
extremamente tecnológico século XXI. James Bond,um veterano da Guerra do Afeganistão, é um agente secreto 
especializado em operações internacionais. 

 



Magrini, Nelson Novo Século

Cerco a Macindaw Flanagan, John Fundamento

Polansky, Daniel

Cinquenta tons de cinza James, E L Intrínseca

Cinquenta tons de liberdade James, E L Intrínseca

James, E L Intrínseca

Ceifadores - Anjo a Face do 
Mal II

Um vampiro com a alma fragmentada; um policial obcecado; anjos que descem a Terra para entregar sua mensagem de 
morte. E uma vítima que talvez nem pertença à espécie humana... Divindade, perversidade, obscuridade... Elementos de 
Ceifadores – Anjo a face do mal II.

Nessa nova história, o arqueiro Will Barton, também conhecido como Will Tratado, vai enfrentar grandes perigos para 
derrotar Keren, um cavaleiro renegado que tomou posse do castelo Macindaw. Além de expulsar Orman, o herdeiro do 
trono, o vilão também está mantendo Alyss, mensageira do reino e grande amiga de Will, prisioneira no local.

Cidade das Sombras - o 
Guardião

Geração 
Editorial

Hoje, quando você sair à procura de Yancey, o Rimador, e tiver de abrir caminho em meio às prostitutas, aos valentões e 
aos viciados loucos por mais um dia de cheirada ou um trago, você irá se deparar com o corpo de uma criança. O cadáver 
exala um odor que não é dele, um cheiro que recende a magia e a um lugar, se Sakra quiser, para o qual você jamais irá 
querer voltar. Não fique tempo demais de bobeira perto do corpo; os gélidos vão querer saber o que você fez e o que há na 
sua bolsa. E quando eles te pegarem, é para a Casa Negra que você irá, onde o Comandante fará uma oferta que você 
não terá como recusar. Bem-vindo a um mundo como nenhum outro, com uma linguagem estranha e rica e uma violência 
tão sombria quanto o mais negro dos noires.

Quando Anastasia Steele entrevista o jovem empresário Christian Grey, descobre nele um homem atraente, brilhante e 
profundamente dominador. Ingênua e inocente, Ana se surpreende ao perceber que, a despeito da enigmática reserva de 
Grey, está desesperadamente atraída por ele. Incapaz de resistir à beleza discreta, à timidez e ao espírito independente de 
Ana, Grey admite que também a deseja - mas em seu próprios termos...

Quando a ingênua Anastasia Steele conheceu o jovem empresário Christian Grey, teve início um sensual caso de amor 
que mudou a vida dos dois irrevogavelmente. Chocada, intrigada e, por fim, repelida pelas estranhas exigências sexuais de 
Christian, Ana exige um comprometimento mais profundo. Determinado a não perdê-la, ele concorda. Agora, Ana e 
Christian têm tudo: amor, paixão, intimidade, riqueza e um mundo de possibilidades a sua frente. Mas Ana sabe que o 
relacionamento não será fácil, e a vida a dois reserva desafios que nenhum deles seria capaz de imaginar. Ana precisa se 
ajustar ao mundo de opulência de Grey sem sacrificar sua identidade. E ele precisa aprender a dominar seu impulso 
controlador e se livrar do que o atormentava no passado...

Cinquenta tons mais 
escuros

Assustada com os segredos obscuros do belo e atormentado Christian Grey, Ana Steele põe um ponto final em seu 
relacionamento com o jovem empresário e concentra-se em sua nova carreira, numa editora de livros. Mas o desejo por 
Grey domina cada pensamento de Ana e, quando ele propõe um novo acordo, ela não consegue resistir. Em pouco tempo, 
Ana descobre mais sobre o angustiante passado de seu amargurado e dominador parceiro do que jamais imaginou ser 
possível. Enquanto Christian tenta se livrar de seus demônios interiores, Ana se vê diante da decisão mais importante da 
sua vida.



Clube da Luta Palahniuk, Chuck Leya Brasil

Meg Cabot Galera Record

Como treinar o seu Viking Cowell, Cressida Intrínseca

Corrente sanguínea Gerritsen, Tess Record

Corte súbito Brown, Sandra Rocco

Verus

Considerado um clássico moderno desde sua publicação em 1996, o livro Clube da Luta consagrou Chuck Palahniuk como 
um dos mais importantes e criativos autores contemporâneos, além do próprio livro como um cânone da cultura pop. O 
livro que estava esgotado há anos volta às livrarias nessa caprichada edição. O clube da luta é idealizado por Tyler 
Durden, que acha que encontrou uma maneira de viver fora dos limites da sociedade e das regras sem sentido. Mas o que 
está por vir de sua mente pode piorar muito daqui para frente. O livro foi filmado em 1999, pelo vencedor do Oscar de 
melhor diretor...

Codinome Cassandra - 
Desaparecidos - Vol. 2 

No segundo volume da série Desaparecidos, Jess Mastriani parece ter se livrado de seus poderes paranormais. Por ter 
sido atingida por um raio, ela conseguia prever onde crianças desaparecidas estavam localizadas. Agora, aparentemente 
livre dos poderes, tudo o que ela quer é passar umas férias tranquilas trabalhando como monitora em um acampamento 
para crianças musicistas no meio do nada, sem ter que encontrar o paradeiro de ninguém (ao menos não oficialmente) ou 
agentes do FBI para despistar. Mas, quando se trata de Jess, nada é tão simples.

Banguela era um Dragão Comum sem nada de especial que pertencia ao verdadeiramente extraordinário viking Soluço 
Spantosicus Strondus III. Mas nem sempre foi assim… Houve um tempo em que Soluço achava difícil ser um herói, e 
Banguela achava ainda mais difícil ser o dragão de um herói. Afinal, ser desobediente e atrevido não é tão fácil quanto 
parece…Em Como treinar o seu viking, Banguela conta uma história da época em que Soluço era apenas um menino — e 
parecia bastante improvável que, no fim das contas, ele se tornasse o grande Chefe dos Hooligans Cabeludos. Narrado 
pelo dragão, esse volume complementa a série de memórias de Soluço, cujos personagens encantam crianças de todas as 
idades.

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. 

Julie Rutledge e Paul Wheeler haviam acabado de entrar no elevador em direção ao lobby do elegante Hotel Moultrie 
quando as portas se abriram no oitavo andar e, do lado de fora, um rapaz empunhava uma pistola. Em uma trama que 
começa com um assassinato e se desdobra em reviravoltas inesperadas, Sandra Brown conduz o leitor por uma história 
eletrizante. Repleta de referências cinematográficas, especialmente às tramas psicológicas de Hitchcock, o romance 
remete a um verdadeiro roteiro de filme policial, inspirando os leitores a correr em busca de pistas tão rápido quanto os 
protagonistas.

Crônicas dos senhores de 
Castelo

Brasman, G.; 
Norris, G.

Em um passado longínquo, o grupo de combate especial chamado Senhores de Castelo venceu uma guerra devastadora e 
por mais de três milênios incentivou a paz e a prosperidade nos quatro quadrantes do Multiverso.Mas esse equilíbrio fica 
ameaçado quando a princesa guerreira Laryssa tenta reativar a antiga magia do Globo Negro, um artefato de grande 
poder.Com os Senhores de Castelo Thagir, um pistoleiro de braceletes mágicos, e Kullat, um cavaleiro que manipula a 
energia, tem início uma eletrizante jornada em que habilidades de guerra, magia e tecnologia decidirão o destino de todo o 
planeta.



Verus

Da próxima vez Levy, Marc Bertrand Brasil

Do outro lado da ponte Lawson, Mary Record

Roberts, Nora Bertrand Brasil

Desejos dos mortos Derting, Kimberly Intrínseca

Deslembrança Cat Patrick Intrínseca

Crônicas dos senhores de 
Castelo - Livro 2

 Brasman, G.; G. 
Norris

Na segunda parte das Crônicas dos Senhores de Castelo, Kullat, Thagir, Laryssa e Azio, acompanhados de três novos 
Senhores de Castelo, unem-se ao rei de Agas’B para celebrar a liberdade, a paz e a prosperidade no reino. Mas, 
comandado pelo misterioso feiticeiro Volgo, um grupo de vilões ataca inesperadamente e sequestra um de nossos heróis 
Este é o início de uma empolgante jornada de resgate, repleta de desafios e perigos, partindo do reino de Agas’B, 
passando pelos Mares Boreais e chegando a um planeta totalmente desconhecido...

O quarto e mais novo livro de Marc Levy, "Da Próxima Vez" conta a aventura de Jonathan e Clara, dois peritos em obras 
de arte que se cruzam na incessante busca por um raro e enigmático quadro. Porém, na medida em que se aproximam um 
do outro, os dois descobrem que esses mistérios vão muito além do mundo da pintura... e muito além da vida. Jonathan, 
morador da cidade norte-americana de Boston, é um dedicado estudioso e pesquisador da história da arte que tem uma 
fascinação em especial: as telas do pintor russo Vladimir Radskin. No final do século XIX, Radskin foi perseguido pelo czar 
por ter retratado com mais fidelidade os sofrimentos do povo do que a luxuosa vida da nobreza...

Em meados da década de 1930 a pacata cidade de Struan, ao norte de Ontario, é um local onde todos se conhecem e se 
ajudam. Arthur e Jake Dunn são irmãos com personalidades bem diferentes. Arthur passa a maior parte do tempo no 
campo, ajudando o pai a cuidar da fazenda da família. Já Jake, preferido da mãe e pouco afeito ao trabalho, prefere 
atividades intelectuais. Os irmãos se apaixonam por Laura, e ela escolhe um deles. O outro Dunn se despede da cidade. 
Vinte anos depois, Ian, filho do médico local, arruma um emprego temporário na fazenda, para se aproximar de Laura. Sua 
chegada abre velhas feridas na família Dunn. 

Dália Azul - Trilogia Das 
Flores - Vol. 1

Stella Rothchild tem compulsão por planejar tudo em sua vida, o que, segundo ela própria, a mantém longe de imprevistos. 
Quando se apaixona perdidamente, o leitor verá a luta dela para evitar ir contra tudo que sempre defendeu. O livro começa 
com a morte repentina do marido da protagonista e sua mudança, com os dois filhos, de Michigan para Memphis. Ela vai 
morar na misteriosa Harper House onde trabalhará como responsável pelo famoso e enorme viveiro de plantas. Na 
mansão centenária, mora o severo Roz Harper e também a assombração da Noiva Harper, que anda pelos corredores 
cantando canções de ninar.

Violet Ambrose tem o dom secreto de perceber os mortos. Não todos: só as vítimas de assassinato. Ela identifica sinais, 
ecos que a conduzem até os corpos desaparecidos e, consequentemente, seus algozes. Poucos sabem dessa sua 
habilidade, mas a descoberta de um cadáver é algo que chama a atenção de muita gente — inclusive do FBI. Enquanto 
tenta manter seu segredo, Violet, involuntariamente, torna-se objeto de uma perigosa obsessão. Seu primeiro impulso, 
como sempre, seria pedir ajuda ao melhor amigo, Jay — porém, agora que os dois são um casal, as coisas não funcionam 
mais assim.. Ele passa cada vez mais tempo com um novo colega, Mike, e Violet tem oportunidade de sobra para pensar e 
repensar sobre o que, afinal, está fazendo seu namoro dar errado...

Toda noite, quando London Lane recosta a cabeça no travesseiro e dorme, cada mínimo detalhe do dia que viveu 
desaparece de sua memória. Pela manhã, restam-lhe apenas lembranças do futuro: pessoas e acontecimentos que ainda 
estão por vir. Para conseguir manter uma rotina minimamente normal, London escreve bilhetes para si própria e recorre à 
sempre fiel melhor amiga. Já acostumada a tudo isso, ela tenta encarar a perda de memória mais como uma fatalidade que 
como uma limitação. Mas, quando imagens perturbadoras começam a surgir em suas lembranças e London precisa, de 
algum modo, escapar delas, fica claro que para entender o presente e o futuro ela terá que decifrar o que ficou esquecido 
no passado.



Hunter, C. C. Jangada

Despertar Hocking, Amanda

Dezessete Luas Record

Kinney, Jeff Vergara & Riba

Smith, L. J. Galera Record

Pickard, Nancy Arqueiro

Desperta ao amanhecer - 
Os Sobrenaturais

Este é o segundo livro da série Acampamento Shadow Falls. Kylie anseia por descobrir sua própria identidade sobrenatural 
e o que seus poderes significam. Agora ela vai precisar deles mais do que nunca, porque está sendo assombrada por outro 
espírito, que insiste em dizer que alguém que ela ama morrerá antes do final do verão. Se ao menos Kylie soubesse quem 
ela precisa salvar e como... Mas a maior causa de seus problemas são os dilemas do coração. Kylie sabe que precisa 
decidir entre Lucas, o lobisomem que conheceu quando ainda era garotinha, e Derek, um fae muito atraente, para não 
correr os risco de perder os dois. Mas o romance vai ter que esperar, porque alguém do lado sombrio do mundo natural se 
esconde em Shadow Falls.

Planeta do 
Brasil

Na pequena cidade litorânea de Capri, as turistas Penn, Lexi e Thea conseguiram chamar a atenção de todos, seja pelo 
fascínio ou pela apreensão.Tudo o que se sabe é que por onde passam existe uma energia no ar, algo sobrenatural, e que 
as garotas estão interessadas em ter a jovem Gemma em seu grupo. Gemma parece ter tudo, é uma nadadora incrível, 
está começando a namorar seu amigo de infância e se prepara para competir nas olimpíadasno futuro. Aos 16 anos, 
Gemma sabe que é feliz. Mas quando Penn, Lexi e Thea se interessam por ela, tudo fica prestes a mudar. Sua irmã Harper 
percebe que há algo de estranho com as garotas, mas será tarde demais para alertar Gemma?...

Margareth Stohl; 
Garcia, Kami

Ethan e Lena podem enfrentar qualquer coisa. Ao menos era assim que funcionava antes de Lena sofrer uma perda trágica 
e começar a se afastar, a guardar segredos que começam a testar o relacionamento dos dois. E agora que Ethan abriu os 
olhos para o lado negro de Gatlin, não há como voltar atrás. Assombrado por estranhas visões, Ethan vai se envolvendo 
cada vez com a história da cidade, com a sua história e, consequentemente, com o destino de Lena. A Warner Bros já 
comprou os direitos de adaptação da série Beautiful Creatures para o cinema. Bestseller do NewYork Times, do USA 
Today, do Publishers Weekly e livro do ano da Amazon em 2009. O primeiro livro da série foi publicado em 39 países e 
traduzido para 28 línguas.

Diário de um Banana 6 - 
Casa dos Horrores

Em sua sexta aventura, Greg Heffley passará por grandes apuros. As coisas para ele vão de mal a pior, tanto na escola 
como em sua casa. Greg será suspeito de vandalismo e se tornará um suposto foragido da polícia. Além disso, uma forte 
tempestade de neve faz com que ele e sua família fiquem presos em casa. Em pouco tempo, o seu lar doce lar se 
transformará em uma verdadeira Casa dos horrores. Divirta-se com as novas confusões de Greg, ele nunca esteve tão 
Banana!

Diários do Vampiro - o 
Retorno – Meia-noite

Elena conseguiu resgatar Stefan da terrível prisão em que ele se encontrava, mas de volta à Fell's Church, ele está tão 
enfraquecido que mesmo o poderoso sangue da amada parece incapaz de devolver suas forças. Já Damon é alvo de uma 
magia muito poderosa, que o transforma em humano. Disposto a tudo para recuperar seu antigo poder, ele não hesita em 
enganar os amigos para conseguir o que quer, e nada vai impedi-lo de voltar à Dimensão das Trevas. Enquanto isso, o 
plano dos demônios kitsune enfim chega ao seu ápice e parece impossível conter o avanço da Última Meia-Noite.

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

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...



Doce e distante Bray, Libba Rocco

Drive Sallis, James Leya Brasil

E se fosse verdade ... Levy, Marc Bertrand Brasil

É você que eu quero Galera Record

Ela só queria casar Cezar, Marcelo

Em busca de abrigo Moyes, Jojo Bertrand Brasil

Terceiro volume da trilogia Gemma Doyle, Doce e distante traz de volta a fascinante protagonista no centro de uma 
envolvente trama que mistura segredos de família, sedução e mistério. A história criada pela norte-americana Libba Bray 
transporta o leitor para a Londres de 1895, numa magistral reconstituição de época, e o conduz por um universo belo e 
assustador. Neste livro, Gemma, Felicity e Ann estão de volta à Academia Spence e a jovem Gemma terá que decidir em 
quem confiar para compartilhar a sua magia.

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...

"E se Fosse Verdade"... foi o primeiro sucesso do escritor francês Marc Levy. Narrando uma história de amor repleta de 
toques de fantasia e bom- humor, a fértil imaginação de Levy surpreendeu até o mestre Steven Spielberg - que 
transformou a obra de Levy em um dos maiores sucessos de cinema. Arthur é um arquiteto de sucesso em São Francisco. 
Um dia, exausto mas satisfeito, ele volta para seu recém-alugado apartamento depois de mais um dia de trabalho. Com 
caixas de papelão espalhadas pela sala lembrando-lhe duas obrigações, ele tira o terno e começa a desfazer os pacotes, 
dando início à arrumação do seu novo lar. Tarde da noite, terminado o trabalho, dirige-se ao banheiro, liga o rádio, tira a 
roupa e entra na banheira com um suspiro de alívio...

Ziegesar, Cecily 
Von

No sexto volume da série, GOSSIP GIRL: É VOCÊ QUE EU QUERO, o leitor irá entrar mais uma vez no mundo 
maravilhoso dos jovens ricos e afortunados de Nova York. Considerada a Sex and the City para adolescentes, Gossip girl é 
uma das séries mais lidas pelos jovens americanos, com mais de um milhão e meio de exemplares vendidos. Os fãs de 
Segundas intenções, The O.C., Gilmore Girls e muitos outros filmes e séries de TV vão se deliciar com a alta dose de 
drama, romance, intriga e, claro, muita fofoca. Finalmente as cartas de aceitação das universidades estão chegando e 
muitos já estão fazendo suas malas para Yale, Brown, Harvard... 

Vida e 
Consciência

O que você faria se morresse neste exato momento? Teria condições de deixar naturalmente e por tempo indeterminado a 
pessoa amada ou sua família, seus amigos, seu trabalho, sua casa, seus pertences? Como você reagiria se, em uma 
fração de segundos, a sua estadia no planeta chegasse ao fim? Aconteceu com Gláucia. Moça bonita, cheia de planos e 
prestes a se casar, ela descobriu que a Vida é muito mais do que parece e trabalha incansavelmente para que cada um 
desenvolva seus potenciais ocultos. Diante de um romance envolvente e personagens cativantes, Ela só queria casar... 
revela que só acontece o que Deus permite. E Ele só permite o que é melhor para nós!

Hong Kong, 1953. Contra a sua vontade, a jovem Joy é levada a uma luxuosa festa onde os convidados - a comunidade 
dos expatriados britânicos do país - tentam ouvir a cerimônia de coroação da rainha Elisabeth II em um rádio antigo. Joy, 
entediada, acaba por beber vários drinques cor-de-rosa que à primeira vista pareciam inofensivos. Trôpega e enjoada, é 
acolhida por uma oficial da marinha chamado Edward Ballantyne. A primeira reação da moça é pedir para que Edward se 
afaste. Porém, rapidamente, percebe que se sente extremamente confortável ao seu lado. Joy, de personalidade forte e 
com fama de anti-social, se dá conta de que está apaixonada. No dia seguinte, o casamento já tem data marcada. Dessa 
forma tem início Em busca de abrigo, romance de grande sucesso que representou a estréia na literatura da britânica Jojo 
Moyes.



Encantos Pike, Aprilynne Bertrand Brasil

Entre dois mundos Novo Século

Especiais Westerfeld, Scott Record

Estilhaça-me Mafi, Tahereh Novo Conceito

Estremecer Leonard, Peter Novo Século

Eu quero tudo! Bestbolso

Em Encantos, após o início da trama com o best-seller mundial Asas, seis meses se passaram desde que Laurel descobriu 
ser uma fada e salvou o portal de entrada para Avalon. Lá, ela passará o verão estudando para aprimorar suas habilidades 
e adquirir conhecimentos como fada de outono. No entanto, com o tempo, a hierarquia social do lugar começará a 
desgastá-la e a fará repensar sua escolha.

Miraglia, Lígia 
Gama

Alicia Martelli nunca mais seria uma pessoa normal depois de ter fugido da morte. Sua vida que antes era calma e sem 
nenhum imprevisto, hoje mais parece com uma tragédia grega. Raul, o seu melhor amigo, está ao seu lado lhe confortando 
de todas as lembranças ruins que a perseguem, mas, ele não a livrará do descontrole e da beira da loucura, já que Alicia 
descobre um mundo paralelo para o qual deve algo. E Noah, o anjo da morte, faz de tudo para que ela não se esqueça 
dessa dívida. Será que esse seria o seu fim? Estaria ela predestinada a ser uma maluca em mais um dos corredores dos 
hospitais psiquiátricos ou a ter seu nome estampado em uma lápide?

Tally agora é uma Especial. Mais do que isso, é uma Cortadora. Agora ela tem uma beleza cruel e um corpo cem por cento 
letal. Com seus sentidos aguçados e mente sagaz, nada pode impedi-la de cumprir sua missão, principalmente se envolve 
acabar com a Nova Fumaça. Ou melhor, quase nada. O reencontro com lembranças da sua antiga vida traz à tona 
sentimentos fortes, que balançam as certezas de sua mente especial. Agora resta a Tally decidir quem vai ganhar essa 
disputa: seus instintos treinados de Especial ou sua verdadeira consciência.

Ninguém sabe por que o toque de Juliette é letal, mas o Restabelecimento tem planos para ela. Planos para usá-la como 
arma. Mas Juliette tem seus planos. Após uma vida inteira sem liberdade, ela descobriu uma força para lutar contra todos 
pela primeira vez — e para obter um futuro com o único garoto que ela pensou que fosse perder para sempre. 

QUEM É A CAÇA, QUEM É O CAÇADOR? O marido de Kate McCall´s é morto em um trágico acidente envolvendo seu 
filho, Luke. Enquanto Kate se vê às voltas com a culpa que atormenta o adolescente, tem de lidar com a volta de seu 
primeiro amor: Jack, um ex-presidiário, que reaparece em companhia de alguns antigos “companheiros”. A partir daí, uma 
rede de eventos aparentemente desconexos acaba envolvendo as personagens desta história em uma trama emocionante 
e imprevisível. Peter Leonard conduz o enredo deste livro, repleto de reviravoltas, com impressionante maturidade para um 
estreante, dando voz a personagens que certamente cativarão o leitor. Uma estreia explosiva e de tirar o fôlego no gênero 
policial!

Ziegesar, Cecily 
Von

Em EU QUERO TUDO!, terceiro volume da série GOSSIP GIRL, a adorável Gossip continua a nos contar tudo sobre os 
jovens ricos, bonitos, chiques e cheios de problemas da Nova York contemporânea. Só não revela, é claro, sua identidade. 
Serena e Blair voltaram a ser melhores amigas e resolvem curtir o Natal em um resort no Caribe para fugir do frio nova-
iorquino e de suas confusões amorosas. Só que a mãe de Blair tem uma novidade bombástica, e isso pode estragar tudo. 
Outros também são alvos da Gossip: Jenny e Nate passaram um dia muito romântico no Central Park, mas não contavam 
que alguém fosse filmar o que não devia. Dan está em crise criativa e não sabe o que fazer. Vanessa tem uma solução 
picante. Será que ele vai gostar da ideia? E o melhor ainda está por vir: depois de tanta confusão, ninguém vai perder a 
fantástica festa de ano-novo organizada por Serena!

  



Eu sempre vou te amar Galera Record

Extras Westerfeld, Scott Galera Record

Faces de um anjo

Feche bem os Olhos Verdon, John Arqueiro

Feios  Westerfeld, Scott Galera Record

Feiticeiro do Norte Flanagan, John Fundamento

Ziegesar, Cecily 
Von

Blair, Serena, Nate, Dan e Vanessa foram para a universidade. Mas estão de volta para passar férias. Em alguns meses, 
muita coisa pode mudar... já outras não mudarão nunca. Em meio a muitas brigas, amores, separações e drama, o centro 
das atenções continua em um certo triângulo amoroso. Mas será que ele vai continuar sendo um triângulo? Ou alguém vai 
ficar de fora e finalmente um casal com um final feliz irá se formar? Façam suas apostas...

Novo volume da série feios, Extras se passa alguns anos depois da libertação arquitetada por Tally Youngblood.A cura 
espalhou-se entre cidades e o regime dos perfeitos finalmente chegou ao fim. Com a infinita criatividade humana aliada ás 
novas tecnologias,o dinheiro foi substituido por um sistema de popularidade.Nele, as pessoas precisam alimentar seus 
canais com noticias e torcer para que a interface da cidade, onde todos estão conectados, determine valores pelo status. 

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...

David Gurney sempre foi viciado em resolver enigmas. Mesmo dois anos depois de ter trocado a carreira policial pela 
pacata vida no campo, sua mente investigativa não consegue resistir a uma boa charada. Foi assim com o caso do 
Assassino dos Números, um ano antes. Agora, a história se repete quando ele é convidado para trabalhar como consultor 
e ajudar a polícia a desvendar um instigante homicídio. Jillian Perry, uma jovem de 19 anos, foi morta de maneira brutal no 
dia do próprio casamento. Todas as pistas apontam para um misterioso jardineiro, só que nada mais na história se encaixa: 
o motivo, o lugar onde a arma do crime foi deixada e, principalmente, o modus operandi...

Séculos depois da destruição da civilização industrial em um apocalipse ecológico, a humanidade vive em cidades-bolha 
cercadas pela natureza selvagem. Lá, Tally Youngblood é feia. Não, isso não significa que ela é alguma aberração da 
natureza. Não. Ela simplesmente ainda não completou 16 anos. Em Vila Feia, os adolescentes ficam presos em 
alojamentos até o aniversário de 16 anos, quando recebem um grande presente do governo: uma operação plástica como 
nunca vista antes na história da humanidade. Suas feições são corrigidas à perfeição, a pele é trocada por outra, sem 
imperfeições ou – nem pense nisso – espinhas, seus ossos são substituídos por uma liga artificial, mais leve e resistente, 
os olhos se tornam grandes e os lábios, cheios e volumosos. Em suma, aos 16 anos todos ficam perfeitos.

Depois de vários anos de dedicação e inúmeros perigos, Will concluiu seu aprendizado e se torna, finalmente, um arqueiro. 
Sua primeira tarefa sem a supervisão de Halt é assumir o posto de guardião do feudo de Seacliff, uma ilha localizada num 
setor tranquilo do reino. É o trabalho perfeito para um arqueiro recém-formado. Entretanto, diferente do que se poderia 
imaginar, a estada de Will em Seacliff não será nem um pouco tediosa. Will recebe a visita de uma velha amiga, Alyss, que 
lhe fala sobre a misteriosa doença de lorde Syron, o senhor do castelo de Macindaw, no extremo norte.



Patterson, James Arqueiro

Folha de carvalho Flanagan, John Fundamento

Estrella, Carolina Matrix

Estrella, Carolina Matrix

Grande suspeito, A Prumo

Hades Agir

Fogo Cruzado - o Maior 
Inimigo de Cross Está de 

Volta e Quer Vingança

Os sinos da igreja já estão tocando. Em meio aos preparativos para seu casamento com a detetive Bree Stone, Alex Cross 
é chamado pelo Departamento de Homicídios de Washington para resolver o assassinato de dois dos homens mais 
poderosos – e corruptos – da cidade. Quando o ardiloso homicida, um atirador de elite, age novamente, exterminando 
outros integrantes da alta-roda, as opiniões ficam divididas: será que ele é um herói ou apenas um justiceiro? Um 
criminoso com acesso a informações privilegiadas. A onda de mortes continua e o FBI designa o agente Max Siegel para o 
caso. Enquanto ele e Cross disputam quem será o responsável pela investigação, fica claro que o autor dos disparos sabe 
de detalhes da rotina das vítimas que só alguém que conhece o círculo íntimo delas poderia descobrir...

A Chegada da primavera começa a derreter a grossa camada de neve do inverno escandinavo. Depois de semanas de 
muito frio e comida escassa, Will e Evanlyn vislumbram a primeira chance de continuar com sua fuga. Mas Evanlyn é 
capturada por um misterioso cavaleiro. Quando Will parte em busca da jovem princesa, reencontra Halt e Horace. Juntos, 
eles descobrem os planos dos Temujai, um povo guerreiro das estepes do leste, que havia reunido um poderoso exército 
invasor no intuito de dominar a Escandinávia.

Garota apaixonada em 
apuros

Esta obra narra a aventura romântica de uma adolescente decidida, de personalidade forte, mas, como muitas outras, têm 
dúvidas, incertezas e sonhos. O livro foi feito para ser lido aos poucos, como um diário, onde o leitor poderá se envolver, 
participando das angústias e dos planos da personagem.

Garota apaixonada em 
férias

Gabriela está em êxtase por finalmente estar namorando Nelson e pela chegada da tão esperada férias de verão. Thais, 
Lívia e Carol se juntam para programar a melhor viagem de amigas, mas se deparam com um problema maior do que 
podiam imaginar. Talita desiste de viajar e Paulinho se torna o pior namorado do mundo. Entre todos acontecimentos, Gabi 
terá que lidar com o amor exagerado de Nelson e a “suposta” garota dos sonhos de Gustavo.

Margolin, Phillip 
M.

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...

 Ardonetto, 
Alexandra

"Bethany Church é um anjo enviado à Terra para combater as forças das Trevas. Apaixonar-se nunca fez parte da sua 
missão, mas o vínculo entre ela e seu namorado mortal, Xavier Woods, é inegavelmente forte. Mas mesmo o amor de 
Xavier e os cuidados de seus irmãos anjos, Gabriel e Ivy, não impedirão que Beth seja levada a um passeio de moto que 
acabará no Inferno. Lá, o demônio Jake Thorn não permitirá que Beth volte à Terra e pedirá a ela algo que poderá destruí-
la e também seus entes queridos. A história que Alexandra Adornetto iniciou com Halo, best-seller que entrou na lista do 
The New York Times na semana de seu lançamento, ganha mais um capítulo cheio de ação e reviravoltas, com demônios 
e anjos em guerra e o poder do amor sendo posto à prova."



Hereafter – Eternidade Hudson, Tara Id Editora

Showalter, Gena

Showalter, Gena

Irmão Odd Koontz, Dean Record

Jogador Número 1 Cline, Ernest Leya Brasil

Seife, Emily Prumo

Pairando sozinha e perdida, Amélia vive o eterno pesadelo de acordar nas águas escuras de um rio misterioso. Suas 
únicas certezas: ela está morta e não tem nenhuma lembrança do tempo em que era viva. Ao tentar salvar Joshua, um 
garoto que se afogava no mesmo rio de águas escuras que a vinha mantendo prisioneira há tanto tempo, Amélia passa ter 
sensações diferentes e a descobrir os segredos que rondavam sua morte. A conexão entre Amélia e Joshua ultrapassa as 
barreiras da vida e da morte. E eles precisam proteger essa felicidade a qualquer custo.

Interligados - Aden Stone e 
a Batalha Contra as 

Sombras

Universo dos 
Livros

Aden Stone é um jovem incomum. Se não bastassem seus problemas do dia a dia, ele convive com quatro almas humanas 
presas dentro de sua cabeça. Cada uma com um talento: Julian ressuscita os mortos, Elijah prevê o futuro, Eva pode viajar 
no tempo, e Caleb tem o dom de tomar para si o corpo de outra pessoa.Atormentado constantemente por essas almas, 
Aden passou sua infância e começo da adolescência sendo tratado como um louco. Vivendo em diversos hospitais 
psiquiátricos e até em um reformatório.Porém, certo dia tudo começa a mudar em sua vida. As vozes se calam em sua 
cabeça. O motivo? A presença de uma garota que tem um dom especial, capaz de neutralizar seus poderes quando se 
aproxima dele...

Interligados - Vol. 2 - Aden 
Stone Contra o Reino Das 

Bruxas

Universo dos 
Livros

Interligados 2 começa exatamente onde o primeiro livro terminou. Aden Stone possui agora apenas três almas em sua 
mente - Elijah que pode prever o futuro, Julian o ressuscitador dos mortos e Caleb que pode possuir o corpo de outra 
pessoa. Ele ainda atrai seres sobrenaturais sem querer e para completar se tornou o Rei dos Vampiros - não que ele tenha 
desejado. Mas ele não tem outra opção a não ser ocupar o lugar do falecido pai de Victoria, o temível vampiro Vlad. Mary 
Ann continua com a habilidade de neutralizar poderes sobrenaturais alheios, mas ao que tudo indica essa pode não ser o 
único poder da garota. No entanto, mais importante do que os poderes de Mary Ann, ou o reinado de Aden é a maldição 
lançada pelas bruxas sobre Aden e seus amigos.

No terceiro capítulo da saga de Odd Thomas, um jovem com um talento sobrenatural de se comunicar com os mortos, o 
rapaz busca conforto espiritual e reclusão na Abadia de São Bartolomeu. Sua paz ali, contudo, não dura muito, porque um 
grupo de entidades malignas começa a rondar o local, trazendo consigo o prenúncio de uma grande tragédia. Temendo 
pela vida dos monges e dos moradores da abadia, Odd começa a desconfiar que outro hóspede do mosteiro está tramando 
um plano extremamente maligno. O que ele não imagina é que, ao confrontar esse mal, ele estará se colocando frente a 
frente com uma ameaça de poderes inimagináveis.

O ano é 2044 e, como o resto da humanidade, Wade Watts prefere mil vezes o jogo do OASIS do que o mundo real. Ele 
garante que esconde as peças de um puzzle diabólico cuja resolução leva à riqueza incalculável. A chave para o quebra-
cabeça são baseadas na cultura do final do século XX e, por anos, milhões de seres humanos têm tentado encontrá-los, 
sem sucesso. De repente, Wade consegue resolver o quebra-cabeça e ganha o prêmio, e, posteriormente, deve competir 
contra milhares de jogadores para conseguir o troféu. A única maneira de sobreviver é ganhar, mas para isso terá que 
abandonar sua existência virtual e lidar com a vida e o amor no mundo real, que sempre tentou fugir.

Jogos Vorazes – Guia do 
Tributo

Chega finalmente ao Brasil o Guia do Tributo oficial dos Jogos Vorazes. O livro apresenta a trilogia que já está há mais de 
cem semanas na lista de mais vendidos do The New York Times. Com esse guia em mãos, os fãs poderão reviver grandes 
emoções ficando cara a cara com os vinte e quatro participantes da 74ª edição dos Jogos e viajando pelos doze distritos 
controlados pela Capital, passarão por todas as etapas vividas pelos heróis da trama: desde a seleção dos jovens, 
passando pelos Centros de Transformação e de Treinamento, as entrevistas com o apresentador Caesar Flickerman, até a 
jornada para a grande arena. Senhoras e senhores, preparem seus corações para reviver a septuagésima quarta edição 
dos Jogos Vorazes!



Jogue Sujo Brown, Sandra Rocco

Mead, Richelle Agir

Lavoura de corpos

Libertação da bela Roquelaure, A. N. Rocco

Tajes, Claudia L&pm

Coelho, Paulo Sextante

Griff Burkett é um apostador compulsivo e ex-atleta de futebol americano que, ao deixar a prisão, recebe uma proposta 
tentadora e irrecusável. Foster Speakman, um bilionário paralítico, lhe oferece 100 mil dólares para engravidar sua esposa, 
Laura, 500 mil quando ela engravidasse e mais um milhão a cada aniversário da criança. Uma chance de ouro se o 
vingativo Stanley Rodarte não estivesse disposto a incriminá-lo pela morte do contador envolvido com as apostas que 
levaram o ex-jogador às grades. Perseguindo todos que se relacionem com Burkett, Rodarte acaba descobrindo que ele 
está saindo com a mulher de um magnata – um relacionamento que, aos poucos, deixa de ser apenas contratual e que, 
logo, colocará os dois em perigo. 

Laços do espírito – 
Academia de vampiros

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...

Cornwell, Patricia 
D.

Companhia das 
Letras

No interior da Carolina do Norte, o corpo de uma menina de onze anos é encontrado mutilado. Mais uma vítima do serial 
killer Temple Gault? A resposta virá da inteligência afiada de Kay Scarpetta, médica-legista que integra a equipe de 
investigações.

Após ser despertada pelo príncipe e com ele experimentar um mundo infinito de sensações e prazer, depois de submetida 
aos jogos de crueldade, domínio e submissão com o Capitão da Guarda, a saga da Bela Adormecida chega ao fim no 
terceiro livro da série erótica de Anne Rice: A liberação da Bela. Neste volume, encontramos Bela aprisionada em um 
harém e escravizada por um sultão. Enquanto o conto de fadas se aproxima de sua conclusão, a princesa se confronta 
com uma miríade de fantasias sexuais e encontra a redenção na descoberta do verdadeiro amor.

Louca por homem - 
Histórias de uma doente de 

Amor

Dizem que o amor transforma. No caso de Graça, a transformação é dos pés ao último fio de cabelo - a cada nova paixão 
surge uma nova personalidade. Com Luciano, ela virou especialista em sexo tântrico; com Vandré, se despiu dos bens 
materiais; com J. Marcellus, conheceu o misticismo; também virou fumante, judia, ortodoxa, obsessiva por limpeza, 
nacionalista, boêmia, esportista, às vezes até acumulando mais de uma personalidade. 

Manuscrito encontrado em 
Accra

14 de julho de 1099. Enquanto Jerusalém se prepara para a invasão dos cruzados, um grego conhecido como Copta 
convoca uma reunião com os jovens e velhos, homens e mulheres da cidade. A multidão formada por cristãos, judeus e 
muçulmanos chega à praça achando que irá ouvir uma preleção sobre como se preparar para o combate, mas não é isso 
que o Copta tem a lhe dizer. Tudo indica que a derrota é iminente, mas o grego só quer instigar as pessoas a buscarem a 
sabedoria existente em sua vida cotidiana, forjada a partir dos desafios e dificuldades que têm de enfrentar...



Westerfeld, Scott Id Editora

Mistérios noturnos

Geração

Reeve, Philip Novo Século

Reeve, Philip Novo Século

Smith, L. J. Galera Record

Midnighters - No limiar da 
escuridão

Jess finalmente conseguiu organizar suas coisas após a mudança para Bixby, e, aparentemente, a ameaça dos darklings 
está sobre controle. Entretanto, algo parece estar fora do lugar: enquanto os cinco Midnighters procuram por pistas que 
revelem a origem de seus poderes e a existência de outros como eles, uma grande emboscada está sendo armada contra 
o grupo – e, desta vez, não há apenas criaturas rastejantes a temer.

Dianna Love, 
J.R.Ward, 

Sherrilyn Kenyon 
e Susan Squires

Universo dos 
Livros

Reúne contos das quatro maiores autoras do romance erótico contemporâneo. Quem é fã da Irmandade da Adaga Negra 
não pode perder essas histórias de paixões arrebatadoras e criaturas fantásticas. 

Em um só livro, Sherrilyn Kenyon, J. R. Ward, Susan Squires e Dianna Love revelam aventuras eletrizantes. Vampiros 
apaixonados que lutam pela sobrevivência da espécie, bruxas sensuais e perigosas e um clã de lobisomens para lá de 
especial surpreendem a cada virada de página. Uma coletânea irresistível!

Morrer em Praga - Uma 
Trágica História de Amor

Rozsas, Jeanette; 
J.b. Gelpi

Morrer em Praga – Uma Trágica História de Amor é um romance diferente de tudo o que você já leu sobre relacionamentos 
entre homem e mulher. O livro é, que se lê com um misto de fascínio, apreensão e terror, é baseado numa história real. O 
autor, 50 anos, brasileiro, desajustado, vai viver na Europa e lá conhece Lenka, 17 anos, com quem faz um pacto de amor 
e morte, tal qual Romeu e Julieta. Mas só ela morre. Anos depois de ter cumprido sua pena por assassinato numa prisão 
de Praga, na Tchecoslováquia, João Baptista decide revelar, sem censura, o que chama de sua verdadeira e chocante 
história. Poucas vezes você terá lido história tão cruel e absurda...

Mortal Engines, Livro 2 – 
Ouro do predador

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

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 

Mundo das Sombras - 
Filhas da Escuridão

Rashel quer destruir o mundo de Nightworld, mas encontra sua alma gêmea em alguém que faz parte disso. Hannah está 
em perigo. Será que o amor do Senhor de Nightworld pode salvá-la? Gillian foi salva por um anjo da guarda, por quem se 
apaixona. Mas quando ele começa a fazer pedidos sinistros, ela começa a questionar quem ele realmente é e de onde 
veio. L.J. Smith é criadora dos fenômenos mundiais e best sellers do The New York Times...

 



Hunter, C. C. Jangada

Não me esqueça Galera Record

Nas sombras Smith-ready, Jeri Galera Record

Ninguém faz melhor Galera Record

No Fundo do Amor Childs, Tera Lynn Id Editora

Nunca é tarde Serra, Floriano

Nascida À Meia - Noite - Os 
Sobrenaturais

Nascida a Meia-Noite, de C. C. Hunter, é o primeiro livro da nova série de ficção fantástica: Saga Acampamento Shadow 
Falls. A obra retrata a história de uma garota enviada a um acampamento para adolescentes com habilidades 
sobrenaturais. Um novo e excitante mundo paranormal, a imagem de uma heroína e um triângulo amoroso são os 
elementos que marcam essa série de alto nível.

Ziegesar, Cecily 
Von

A série Gossip Girl chega a seu tão aguardado quanto temido final. O verão está terminando e os jovens mais glamourosos 
de Nova York vão começar uma nova fase de suas vidas. Eles têm um pouco mais de uma semana antes de irem para a 
faculdade, e esses últimos dias serão bem aproveitados com muita festa. Todos estão fazendo planos para a vida 
independente e Blair está certa de que vai morar com Nate em Yale. Mas algo que ele não contou pode mudar tudo.

No futuro, um misterioso acontecimento (que ficará conhecido como passagem) dará para os nascidos depois desta data a 
capacidade de ver e se comunicar com os mortos. Sendo uma dessas pessoas, Aura passa toda a sua vida tendo que lidar 
com essa condição. Quando o aniversário de 18 anos de seu namorado se aproxima, Aura sabe que será o melhor de 
todos. A banda dele tem um megashow marcado e há uma festa planejada. Está tudo dentro dos planos até o namorado 
morrer.

Ziegesar, Cecily 
Von

Enquanto esperam pelas respostas sobre seu ingresso nas universidades, os jovens privilegiados de Manhattan 
aproveitam para fazer o que sabem - se divertir e, principalmente, namorar o quanto puderem! Serena e Jenny mergulham 
fundo em seus novos papéis de queridinhas da banda de rock mais cool de Nova York. Enquanto isso, Blair se muda para 
um hotel para pensar no futuro. É tão difícil tomar decisões!

Lily Sanderson é metade humana, metade sereia... Ah, e não uma sereia qualquer: é uma princesa de Thalassínia que 
resolveu tomar novos ares e viver em terra firme. Enquanto dribla seu vizinho chato, Lily tenta chamar a atenção do 
perfeito Brody Bennet. Ela apenas espera que seus planos não naufraguem... 

Vida e 
Consciência

Um romance que trata dos conceitos e da filosofia espiritualista — vida após a morte, reencarnação e comunicação com o 
plano espiritual — de forma simples e objetiva enquanto a trama se desenrola em um crescendo emocional de amor, fé, 
perseverança e realização. A história é voltada para a necessidade de não radicalizar os sentimentos, de sempre procurar 
compreender o comportamento das pessoas, sobretudo dos familiares, e enfatiza a necessidade da tolerância e do perdão, 
atitudes que purificam a alma e engrandecem o espírito.



Costa, Ricardo Novo Século

Canavan, Trudi Novo Conceito

O encontro Lua de Papel

O escolhido Howell, Hannah Lua de Papel

O fim da escuridão Pinheiro, Robson

O inverno das fadas Munhoz, Carolina

O círculo depPedra - As 
lendas vivem 

O que você faria se tivesse que guardar o maior segredo de todos os tempos e nunca... nunca pudesse revelá-lo a mais 
ninguém? E se tivesse que conviver com um segredo tão incrível que mudaria sua vida para sempre? Cinco jovens 
estudantes descobrem um segredo guardado por quatrocentos anos que os fará viver a maior aventura de suas vidas. Eles 
serão levados a descobrir coisas inacreditáveis nessa fantástica jornada, desafiando constantemente suas habilidades, 
inteligência e coragem. E quanto a você, seria capaz de guardar o maior segredo de todos os tempos?

O clã dos Magos - Cuidado 
com o que deseja, você 
pode se tornar um deles

Todos os anos, os magos de Imardin reúnem-se para purifi car as ruas da cidade dos pedintes, criminosos e vagabundos. 
Mestres das disciplinas de magia, sabem que ninguém pode opor-se a eles. No entanto, seu escudo protetor não é tão 
impenetrável quanto acreditam. Enquanto a multidão é expurgada da cidade, uma jovem garota de rua, furiosa com...

Evans, Richard 
Paul

Alan Christoffersen é um jovem publicitário bem-sucedido, comanda sua própria empresa, ao lado do sócio, e é 
loucamente apaixonado por sua esposa, McKale. Sua vida parece perfeita até que ocorre um terrível acidente enquanto ela 
montava à cavalo. Alan larga tudo para acompanhar o tratamento da esposa, momento em que Kyle, seu sócio, aproveita 
para roubar todo o dinheiro da empresa. Então McKale morre.

" Ele tinha dons sobrenaturais e lhe despertava uma irresistível paixão
Inglaterra, verão do século XVIII. Um homem nu aparece no roseiral da família de Lorelei Sundun.  Ao contrário de gritos 
ou pedidos de socorro, algo que se esperava da maioria das mulheres de sua época, Lorelei oferece ajuda, pois percebe o 
embaraço do rapaz, que não sabia onde estava. Ela nunca ouvira falar da família de Argus Wherlocke, nem sobre os dons 
paranormais comuns entre os membros desta família. O escolhido é o quarto livro da saga da família Wherlocke, cujo 
personagem principal, Argus Wherlocke, tem o dom de hipnotizar as pessoas pelo olhar e pela voz. Argus é da mesma 
família de Chloe, Penelope e Alethea, personagens apresentadas nos livros A Vidente, A Sensitiva e A Intuitiva. "

Casa dos 
Espiritos

No lançamento do médium Robson Pinheiro, penetre nos planos dos sombrios dragões, que têm mais uma parte de seu 
poder derrogado pelos guardiões, representantes da justiça planetária. Continuação da trilogia O Reino das Sombras, que 
já vendeu mais de 200 mil exemplares.

Fantasy Casa 
da Palavra

A ATRAÇÃO PODE SER FATAL, MAS A FANTASIA FAZ PARTE DO ENCANTAMENTO.
Sophia Coldheart não é uma fada comum. Ela é uma Leanan Sídhe, uma espécie de fada que serve de musa para 
humanos talentosos alcançarem o sucesso. Uma fada-amante. Mas isso tem um preço. Ao mesmo tempo em que os leva 
ao estrelato, se alimenta de suas energias, levando-os à loucura. E à morte. Uma vida intensa e extraordinária com um fim 
trágico. Mas o que aconteceria se um humano resistisse à sua sedução e fizesse a própria Sophia sentir-se fascinada por 
ele?...



O jardim secreto de Eliza Morton, Kate Rocco

Lane, Andrew Intrínseca

O juramento de Dragon Novo Século

O livro selvagem Villoro, Juan

O Lobo e a Pomba Best Seller Ltda.

Jahnel, Alexandra Novo Século

Em 1913, um navio chega à Austrália direto de Londres, trazendo com ele uma menina de quatro anos, absolutamente 
sozinha, sem um acompanhante adulto sequer. Com ela, apenas uma pequena mala com um livro de contos de fadas. O 
mistério de quem era a bela garota, que dizia não lembrar seu nome, e de como chegou ao porto, jamais foi desvendado. 
Em suas memórias ela trazia apenas a imagem de uma mulher que ela chamava de a dama ou a Autora e que dizia que 
viria buscá-la. Muitos anos depois, em 2005, na cidade australiana de Brisbane, a doce e reservada Cassandra herda de 
sua avó Nell uma casa na Inglaterra. Surpresa, ela descobre que a casa esconde as origens de sua avó, que foi uma vez a 
bela menina sem nome perdida no porto.

O Jovem Sherlock Holmes - 
Parasita Vermelho

Sherlock sempre soube que adultos guardam alguns segredos. Mas ele não contava em descobrir que o assassino mais 
famoso do mundo, supostamente morto, está na realidade escondido no interior da Inglaterra - e que seu próprio irmão tem 
mais a ver com o assunto do que deixa transparecer. Quando ninguém parece disposto a lhe contar a verdade, é 
necessário correr alguns riscos para descobri-la por si mesmo, e é assim que começa mais uma aventura sem igual para o 
jovem Sherlock Holmes. 

Cast, Kristin; Cast, 
P. C.

O misterioso passado de Dragon é revelado neste primeiro livro de uma nova série das premiadas autoras best-seller do 
New York Times e do USA Today.
Nos primeiros anos do século XX, bem antes de se tornar professor na Morada da Noite de Tulsa, Bryan Lankford é um 
adolescente humano cheio de si, seguro de que pode sair bem de qualquer situação. Até que seu pai, cansado do filho 
problemático, decide expulsá-lo para a América.
Quando Bryan é marcado por um vampiro nas docas, é dada a ele uma escolha que mudará seu destino: seguir em um 
navio sombrio para o continente americano ou permanecer na Morada na Noite de Londres.

Companhia das 
Letras

Juan precisa ler um livro completamente selvagem, que não se deixa ler. Com ele, os leitores vão descobrir não só a 
companhia que os livros podem nos fazer nos bons e maus momentos, como também a importância de se compartilhar o 
prazer e o conhecimento que as leituras nos proporcionam. 

Woodiwiss, 
Kathleen E.

Autora de mais de 13 best-sellers, Kathleen E. Woodiwiss (1939-2007) revolucionou o romance histórico moderno ao criar 
personagens inesquecíveis e tramas repletas de paixão. “O lobo e a pomba” se passa na Inglaterra, em 1066. As forças 
normandas invadem o território saxão. Impotente, a jovem Aislinn assiste à destruição de tudo o que lhe é precioso. 
Quando Sir Wulfgar chega para assumir a posição de novo senhor das terras do pai de Aislinn, ela descobre que seu maior 
inimigo pode ser o próprio coração.

O mestre dos dragões 
vermelhos II – Destinos

A saga dos dragões continua em mais uma história repleta de surpresas. Os dragões cinzentos aliam-se aos herdeiros de 
Lur e entram em batalha com o Império de Dhamaggor, mas também o imperador encontra em um grupo de cinzentos não 
somente aliados, mas também o amor. Lanira é apartada do pai por muito tempo e encontra os incríveis dragões verdes 
enfrentando suas próprias batalhas antes de finalmente voltar para casa. No entanto, descobre em um santuário de fadas 
os segredos surpreendentes da verdadeira origem de Dhamaggor. Outro filho de Lumanzir surge, e apesar de muito 
diferente de Dolgar ele também conquista a todos e fará uma enorme diferença quando o imperador descobre a verdadeira 
face de um antigo aliado...



O monte dos vendavais Bronte, Emily Presença

O pacto de Vênus Krock, Jeanine Novo Século

Dessen, Sarah Id Editora

O ramo de prata Sutcliff, Rosemary Galera Record

O redentor Nesbo, Jo Record

O Rei do ferro Kagawa, Julie

A história começa em 1801 (sim, é mesmo um livro de época) sob o ponto de vista de Mr. Lockhood, um simples senhor 
que quer se afastar da vida agitada da cidade e decide arrendar a propriedade que se chama a Herdade dos Tordos. Ora, 
essa herdade é do Sr. Heathcliff, (dono também do Monte dos Vendavais, a propriedade onde cresceu e vive) e como tal 
ele tem de entrar em contacto com o dito senhor, ficamos a conhecer "a peça" logo no início do livro.Bem, a primeira visita 
de Mr. Lockhood ao Sr. Heathcliff não corre bem e o forasteiro acaba por ficar doente de cama cerca de 2 semanas, e 
durante esse tempo é a governanta da Herdade dos Tordos, a Srª. Nelly Dean, que vai cuidar dele, e acaba por começar a 
contar-lhe a história de Heathcliff e dos outros membros que ela acompanhou toda a sua vida...

Nuriya é uma fada, uma poderosa filha da luz. Contudo, prefere se afastar da magia de seus antepassados. Quando passa 
a viver as mais estranhas experiências, percebe que certos encontros deixarão sua vida de cabeça para baixo, e se vê 
obrigada a encarar sua verdadeira natureza. Kieran é sexy, sensual... e extremamente perigoso. Seu mundo é o das 
sombras, o da escuridão. Por séculos, o guerreiro vampiro trabalhou como assassino de aluguel, matando todos aqueles 
que ousassem perturbar a ordem mágica do mundo. Até que ele próprio é obrigado a transgredir as regras que tanto 
defendeu, para lutar pelo amor de uma fada teimosa.

O que aconteceu com o 
adeus

"Dois anos, quatro cidades diferentes. A vida de Mclean anda assim. Mclean não se importa com isso. Cada nova cidade é 
a oportunidade de mudar e de tentar ter outra persona. Cada local diferente traz uma oportunidade para ela se reinventar. 
A garota insolente e alegre. A rainha do drama. A menina disposta a agradar a todos. Desde o divórcio complicado dos 
pais, ela e o pai se mudam muito, deixando o passado infeliz para trás. Mas o que ocorre aqui em Lakeview, onde ela vem 
criando raízes, fazendo amigos e apenas tentando ser alguém que ela não é há muito tempo: ela mesma? Teria Dave algo 
a ver com isso? Ele é a pessoa mais sincera que a Mclean já conheceu.
Mclean precisa de tempo, antes que esteja na hora de mudar-se novamente. Tempo para conhecer Dave de perto ou para 
confirmar que perdeu a fé nos relacionamentos entre as pessoas."

Violência e traição estão varrendo o Império Romano na Britânia. No meio de tudo isso estão Justino e Flávio, que 
acidentalmente descobrem um plano secreto para derrubar o imperador Caráusio. Temendo por suas vidas, os primos 
saem em uma corajosa jornada pelo território britânico a fim de reunir uma legião de guerreiros. Soldados que desertaram, 
centuriões, caçadores e todos os homens interessados em defender o nobre Império Romano são bem vindos.

Uma garota de 14 anos é estuprada em um acampamento de verão do Exército da Salvação. Doze anos depois, em um 
concerto natalino em Oslo, um soldado do Exército da Salvação é assassinado. As únicas pistas são os registros 
fotográficos de um repórter que cobria o evento, mas a pericia não consegue identificar o rosto do suspeito.

Editora 
Underworld

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



 Didier, Convard Bertrand Brasil

O verão e a cidade Bushnell, Candace Galera Record

Blum, Jenna

Santos, Sulamita Lumen Editorial

Roquelaure, A. N. Rocco

Os diários secretos Läckberg, Camilla Dom Quixote

O triângulo secreto - As 
Lágrimas do Papa

"O Triângulo Secreto: As Lágrimas do Papa", de Didier Convard, é um thriller que leva o leitor ao coração da maçonaria e 
que mostra os segredos dos templários e o lado obscuro do Vaticano. Com mais de um milhão de exemplares vendidos, 
esse, como todos os outros títulos do autor, figurou nas principais listas de mais vendidos francesas. Didier Mosèle é o 
pesquisador na Fundação Meyer encarregado da restauração de um dos famosos manuscritos do mar Morto. Quando seu 
colega e gêmeo franco-maçom, Francis Marlane, desaparece misteriosamente após lhe deixar uma mensagem em que lhe 
confessa ter descoberto uma terrível comprovação, Didier percebe que algo muito maior está por trás de seus estudos...

Carrie acaba de entrar em um curso de redação e está começando a dar os primeiros passos na carreira de escritora. Ao 
seu redor, há uma infinidade de vizinhos malucos, lojas e festas fantásticas, além de um certo cara maravilhoso que 
resolveu surgir em seu caminho. Mas deixar de ser uma garota do interior fica ainda mais complicado quando é preciso 
conciliar os problemas do passado e as promessas do futuro.

Os caçadores de 
tempestade 

Casa da 
Palavra

Jenna Blum nos surpreende novamente com mais uma narrativa envolvente, transformando com maestria os imprevisíveis 
e perigosos tornados em um rico pano de fundo que explora os vínculos entre irmãos, as dificuldades de lidar com a 
bipolaridade e a busca por aquilo que amamos. Embora os contextos de seus dois romances sejam completamente 
diferentes, as histórias estão ligadas entre si de uma maneira muito profunda. Jenna Blum envolve o leitor escrevendo 
sobre pessoas que recomeçam suas vidas a partir de uma tragédia e faz uma reflexão sobre culpa, segredo e esperança. 
O novo romance de Jenna Blum é uma história poderosa que nos lembra de que o amor será sempre uma busca 
constante. 

Os caminhos de uma 
mulher

Lucinda é uma jovem simples, marcada pelos desafios. Desde cedo aprende a lidar com grandes dificuldades, que a levam 
a se transformar em uma pessoa forte e determinada. Disposta a mudar o rumo de sua história, ela decide viver em São 
Paulo onde conhece Alberto, jovem rico, solteiro e bem- sucedido. Os dois se apaixonam, mas a vida reserva à Lucinda 
novas provas. Jacira, a mãe do jovem, terá de perdoá-la e resgatar os erros cometidos em uma vida passada. Em OS 
CAMINHOS DE UMA MULHER, um romance envolvente e cheio de emoções, do espírito Margarida da Cunha, psicografia 
de Sulamita Santos, a vida ensina que perdoar é uma das melhores atitudes que podemos tomar para a nossa própria 
evolução.

Os desejos da Bela 
Adormecida 

Na versão tradicional do conto A Bela Adormecida, imortalizada por Charles Perrault e pelos irmãos Grimm, o feitiço que 
cai sobre a linda e jovem princesa só pode ser quebrado pelo beijo de um príncipe. Sob o pseudônimo de A. N. 
Roquelaure, Anne Rice reimagina a história de Bela e expõe toda a subjetividade deste conto que povoa a imaginação 
coletiva, explorando sua ligação inegável ao desejo sexual. Aqui, o príncipe desperta Bela não com um beijo, mas com a 
iniciação sexual. Sua recompensa para acabar com os cem anos de encantamento é a escravidão total e completa de Bela 
a seu prazer. A heroína é levada para o castelo do príncipe onde terá de se submeter a provações inimagináveis como 
prova da sua entrega e dedicação.

O verão está a chegar ao fim e a escritora Erica Falk regressa ao trabalho depois de gozar a licença de maternidade. Agora 
cabe ao marido, o inspetor Patrik Hedstr¿m, tratar da pequena Maja. Mas o crime não dá tréguas, nem sequer na tranquila 
cidade de Fjällbacka e, quando dois adolescentes descobrem o cadáver de Erik Frankel, Patrik terá de conciliar os 
cuidados à filha com a investigação do homicídio deste historiador especializado na Segunda Guerra Mundial. 
Recentemente, Erica fez uma surpreendente descoberta: encontrou os diários da mãe, com quem teve um relacionamento 
difícil, junto a uma antiga medalha nazi. Mas o mais inquietante é que, pouco antes da morte do historiador, Erica tinha ido 
a casa dele para obter informações sobre a medalha. Será que a sua visita desencadeou os acontecimentos que levaram à 
sua morte? …



Os Litigantes Grisham, John Rocco

Os 13 tesouros Harrison, Michelle Bertrand Brasil

Obsessão Brown, Sandra Rocco

O'hearn, Kate Leya Brasil

Predestinados Intrínseca

Princesa à espera Cabot, Meg Bestbolso

"Os Litigantes", o alvo do advogado e escritor, que desde 1998, com Tempo de matar, emplaca um sucesso atrás do outro 
na lista dos mais vendidos The New York Times, é a indústria farmacêutica, no primeiro cao de destaque assumido por um 
pequeno escritório de advocacia. Suspense e reviravoltas e cenas de tribunal ditam o ritmo do thriler, que surpreende pelo 
inusitado toque de humor com as trapalhadas do trio de advogados.

Tanya não é uma garota comum.
Ela pode ver coisa, fadas. Mas não as fadas que estamos acostumados a imaginar. São fadas más, que lançam feitiço 
sobre ela, tirando-a de seu sono e jogando-a para fora da cama. Sem entender o comportamento inexplicável de Tanya, 
sua decide enviá-la para viver com a avó no solar Elvesden, uma mansão rural isolada nos arredores de Essex. Mesmo 
quando era ainda criança, ela sabia que o lar de sua avô escondia algum segredo. Há muito o que explorar nesse novo e 
curioso lugar, mas Tanya está proibida de entrar no bosque do Carrasco, uma floresta cheia de catacumbas e muito 
conhecida, nas redondezas, como um local em que as pessoas entram para nunca mais sair.

O telefone toca na casa do cirurgião Lee Howell em plena madrugada, após uma festa. Sua presença é requisitada após 
um grave acidente na estrada, com dezenas de feridos. O que acontece com ele logo em seguida, no estacionamento do 
Hospital Geral de Fort Worth, no Texas, dá início a uma trama repleta de suspense, violência e algumas generosas doses 
de erotismo. 
Sandra Brown tem experiência em best-sellers. Dos seus 61 livros, 51 figuraram na lista dos mais vendidos do "The New 
York Times". A fórmula do sucesso, que costuma prender o leitor do início ao fim do livro, se repete aqui: policiais cínicos 
mas competentes, uma vítima que pode se revelar culpada a qualquer momento, um criminoso inteligente e cruel e a trama 
repleta de reviravoltas.

Pegasus e a Batalha Pelo 
Olimpo 

A jovem Emily renasceu nas chamas, virou o Fogo e salvou o Olimpo da destruição. Com isso os Olímpicos retomaram o 
que era deles e restauraram a paz, mas não por muito tempo: os terríveis Nirads só tinham perdido uma batalha e 
começaram a dar sinais de que poderiam atacar novamente. Apesar disso, Emily só tinha um pensamento: salvar seu pai 
das garras da UCP, a agência governamental que o mantinha preso na Terra. Para isso contará com a ajuda de Joel, seu 
melhor amigo, Paelen, o Olímpico renegado que virou herói e Pegasus, o garanhão alado e companheiro inseparável.

Angelini, 
Josephine

Helen Hamilton passou a vida inteira tentando disfarçar o fato de que é uma garota diferente, mas agora, aos dezesseis 
anos, isso está cada vez mais difícil. Não apenas por causa de sua força sobre-humana ou porque às vezes, sem motivo 
aparente, pessoas estranhas simplesmente a atacam, mas também porque ela teme que seu juízo esteja seriamente 
comprometido. Pesadelos recorrentes com uma estranha viagem pelo deserto e a visão de três mulheres derramando 
lágrimas de sangue a tem atormentado noite e dia. Ao mesmo tempo, um impulso inexplicável, incontrolável, passa a 
dominar seus pensamentos: Helen quer matar Lucas, um dos rapazes da glamorosa e misteriosa família Delos. À medida 
que descobre mais sobre sua verdadeira origem, ela percebe que a relação dos dois está submetida não só à sua vontade, 
mas a forças e tradições ancestrais.

No quarto volume da série O diário da princesa, Princesa À Espera, Mia, depois de finalmente ter conquistado o coração de 
Michael Moscovitz, precisa passar as férias na Genovia, a milhares de quilômetros de seu amado. A jovem é forçada a 
deixar sua angústia de lado e se concentrar nos compromissos oficiais exigidos da realeza e suas férias de verão 
significam muito trabalho. Almoços, jantares, entrevistas, recepções e encontros com embaixadores e políticos tomam todo 
o seu tempo livre. Mas sua cabeça está longe, do outro lado do oceano. Enciumada e cheia de dúvidas, não consegue se 
concentrar. Para completar, sua avó não sai do seu pé, chamando atenção para seus modos e total desatenção. Quando 
finalmente chega o momento de voltar para casa, Mia percebe que precisa amadurecer e confrontar-se com seus medos 
para reencontrar o amor de sua vida.



Princesa apaixonada Cabot, Meg Bestbolso

Príncipe Sombrio Feehan, Christine

Patterson, James Arqueiro

Patterson, James Arqueiro

Zagui, Eliana

Punição da Bela Roquelaure, A. N. Rocco

Princesa Apaixonada é o terceiro volume da série iniciada com O diário da princesa, romance que deu origem à 
superprodução dos Estúdios Disney estrelada por Julie Andrews e Anne Hathaway. Mia agora divide seu tempo entre três 
coisas: a preparação para sua irritante entrée na sociedade genoviana, sob a direção de uma não menos irritante avó; os 
congestionamentos de Manhattan, em Nova York; e as elaboradas desculpas para escapar de Kenny. Afinal, Mia, na 
verdade, está apaixonada por outro rapaz. Depois de acompanharmos Mia em suas aventuras entre aulas de álgebra, 
lições de etiqueta e a fama repentina, é a vez de testemunharmos seus primeiros passos no mundo da paixão.

Universo dos 
Livros

Mikhail Dubrinksy é o Príncipe dos Cárpatos, o líder de uma sábia e secreta raça ancestral, que vive na noite. Tomado pelo 
desespero, com medo de nunca encontrar a companheira que iria salvá-lo da escuridão, a alma de Dubrinksy gritava na 
solidão. Até o dia em que uma bela voz, cheia de luz e amor, chegou a ele, atenuando sua dor e seu anseio. Raven 
Whitney possui poderes telepáticos e os utiliza na captura dos mais depravados serial- killers. Desde o momento que se 
conheceram, Raven e Mikhail foram incapazes de resistir ao desejo que faiscava entre eles. Mas, forças sombrias tentarão 
destruir esse frágil amor. E mesmo que sobrevivam, como poderão – Cárpato e humano – construir um futuro juntos? E 
como o príncipe dos Cárpatos poderia trazer Raven para seu mundo sem extinguir as cores que a embelezam?

Private - Agência 
Internacional de 
Investigações

Conheça a Private, a maior agência de investigações do mundo. Só há um lugar seguro para os segredos dos 
poderosos.Jack Morgan é dono da Private, a melhor agência de investigações que existe, com escritórios em vários cantos 
do planeta. É a ele que os homens e as mulheres mais influentes do mundo recorrem quando precisam de total eficiência e 
máxima discrição. A agência é o único recurso quando a polícia não pode fazer mais nada. Os criminosos estão à solta. 
Enquanto Jack e sua equipe investigam o assassinato de 13 garotas, surgem dois outros casos, bem mais pessoais. Fred, 
tio de Jack, procura-o pedindo ajuda com um escândalo financeiro que pode destruir a liga profissional de futebol 
americano. E a esposa do melhor amigo de Jack, Andy Cushman, é encontrada morta...

Private - Missão Jogos 
Olímpicos

Declaro abertos os Jogos Olímpicos de Londres de 2012! A Private Londres, filial da maior agência de investigações do 
mundo, está trabalhando com o Comitê Organizador das Olimpíadas para garantir a segurança da competição. Tudo 
estava correndo bem até que, na véspera da cerimônia de abertura, Sir Denton Marshall, um figurão do comitê, é 
brutalmente assassinado em sua casa. Um psicopata com sede de vingança pode pôr tudo a perder.Horas depois, a 
jornalista Karen Pope recebe um envelope contendo um cartão musical e uma carta assinada por um homem que se 
intitula Cronos. Ele assume a autoria do crime e diz que o pesadelo está apenas começando. Sua intenção é purificar os 
Jogos Olímpicos, manchados por mentiras e corrupção.

Pulmão de Aço - Uma Vida 
No Maior Hospital do Brasil

Belaletra 
Editora

O que você faria se sofresse de paralisia do pescoço para baixo desde a infância, morasse em um hospital e visse seus 
pais no máximo duas vezes por ano? E se durante muito tempo seu único contato com o mundo exterior fosse por meio de 
um aparelho de TV? Como reagiria caso ouvisse os médicos que cuidam de você dizer que não sobreviveria à 
adolescência? Muitos iriam se entregar. Eliana Zagui decidiu viver. Vítima de poliomielite por volta dos dois anos de idade, 
Eliana chegou ao Hospital das Clínicas de São Paulo em janeiro de 1976. Depois de dois dias vagando em busca de um 
diagnóstico em hospitais do interior, seus pais ouviram que a menina contraíra paralisia e tinha pouco tempo de vida. 

Após os acontecimentos de Os desejos da Bela Adormecida, a saga erótica de Anne Rice continua em A punição da Bela, 
segundo volume da trilogia escrita sob o pseudônimo de A. N. Roquelaure. Bela, tendo cedido à paixão secreta e proibida 
pelo rebelde príncipe Tristan, é enviada para longe do castelo. Vendida num leilão, ela em breve será submetida aos 
castigos aterradores da Vila, enquanto se entrega aos jogos de crueldade, domínio e submissão com o Capitão da Guarda.



Quem manda aqui sou eu

Rapture Kate, Lauren

Refúgio Coben, Harlan Arqueiro

Relíquias Gerritsen, Tess Record

Resposta certa Nicholls, David Intrínseca

Restos mortais

Matta, Luis 
Eduardo

Vermelho 
Marinho

 Chris, Alê e Isa são bonitas, ricas e populares, além de amigas inseparáveis. Vivem a vida que todas gostariam de ter – 
estudam na melhor escola da cidade, frequentam lugares badalados e vestem as mais desejadas roupas. Tudo parece 
perfeito. Isa conhece Rogério, o novato da escola, e logo se encanta por ele. Alê só tem olhos para PH, seu namorado sem 
noção, e Chris, coitada, é colocada no meio de toda essa confusão. Para complicar tudo, Bu Campello, a patricinha mais 
implicante do mundo, não medirá esforços para sabotar a vida social das amigas.

Random House 
Inc

O céu está escuro com asas. Como areia numa ampulheta, o tempo está se esgotando para Luce e Daniel. Para parar 
Lucifer de apagar o passado eles devem encontrar o lugar onde os anjos caiu na terra. Forças das trevas estão atrás deles, 
e Daniel não sabe se ele pode fazer isso, viver só para perder Luce novamente e novamente.
No entanto, juntos eles vão enfrentar uma batalha épica que vai acabar com corpos sem vida. . . e anjo poeira. Grandes 
sacrifícios são feitos. Corações são destruídos. E de repente Luce sabe o que deve acontecer. Para ela era para ser com 
alguém que não Daniel. A maldição que eles suportaram tem sido sempre e só sobre ela, e o amor que ela posta de lado. 
A escolha que ela faz agora vai ser o único que realmente importa.Na luta pela Luce, quem vai ganhar?A surpreendente 
conclusão da série Fallen. O céu não pode esperar mais.

Apresentado ao público pela primeira vez no suspense "Alta tensão", Mickey Bolitar se vê obrigado a ir morar com seu tio 
Myron, um ex-agente do FBI, após testemunhar a morte do pai e internar a própria mãe numa clínica de reabilitação. Agora 
o rapaz precisa se esforçar para conviver com o tio, de quem nunca gostou muito, e ainda se adaptar ao novo colégio. Para 
sua sorte, ele logo arruma uma namorada, a doce Ashley, que também é nova na escola. Quando sua vida parece estar 
entrando nos eixos, o destino lhe reserva uma surpresa: Ashley desaparece misteriosamente. Determinado a não perder 
mais uma pessoa importante em sua vida, Mickey contará com a ajuda de seus novos amigos, os excêntricos Ema e 
Colherada, para seguir o rastro da namorada.

A descoberta de uma múmia conhecida como Madame X esconde na verdade o corpo de uma mulher assassinada há 
pouco tempo choca a comunidade arqueológica. A detetive Jane Rizzoli e a patologista Maura Isle se unem novamente 
para resolver o mistério.

O ano é 1985. Brian Jackson, com uma bolsa de estudos e ótimas notas, acaba de entrar para a universidade. E parece 
que finalmente conseguirá realizar um antigo sonho: aparecer em um popular programa de perguntas e respostas na 
televisão, onde poderá demonstrar todo o seu repertório de cultura geral. Após entrar para a equipe da faculdade e passar 
pela fase classificatória, Brian se prepara para seu primeiro embate televisivo, ao mesmo tempo em que se vê apaixonado 
por uma de suas colegas de time: a linda, inteligente e assustadoramente elegante Alice Harbinson. Quando Alice se 
recusa a ceder aos encantos ligeiramente ansiosos de Brian, ele aparece com um plano infalível para conquistar o coração 
de sua amada de uma vez por todas...

Cornwell, Patricia 
D.

Companhia das 
Letras

Em Restos mortais, a história começa quando um casal de namorados some sem deixar vestígios, tudo indicando que eles 
partilharão o destino de outros tantos jovens casais desaparecidos: serão encontrados meses depois, em estado de 
putrefação no meio do mato. Com sua frieza profissional temperada por um caráter passional e obsessivo, Kay Scarpetta 
estará na cena do crime desde o início. Acompanhá-la no trabalho é participar de uma engrenagem feita de medo, 
suspense e compaixão. 



Retrato do meu coração Cabot, Patricia Record

Ruas estranhas

Sagrada Família Ventura, Zuenir Alfaguara

Seis túmulos para Munique Puzo, Mario Record

Sempre Stiefvater, Maggie Agir

Serena Mcewan, Ian

No passado, a desengonçada Maggie Herbert vivia às turras com os meninos, entre os quais o futuro duque de Rawlings, 
mas tudo se resumia a provocações e brigas. Agora adultos, eles se reencontram. Porém tudo parece conspirar contra a 
paixão recém-descoberta. Será que os jovens conseguirão vencer preconceitos - dos outros e os próprios - em nome do 
amor?

Dozois, Gardner; 
Martin, George R. 

R.

Ruas estranhas é uma coleção de 16 histórias fantásticas urbanas onde os editores George R. R. Martin e Gardner Dozois 
reúnem grandes nomes da literatura como Charlaine Harris da série True Blood, Conn Iggulden, Glen Cook, Patricia 
Briggs, Diana Gabaldon e outros autores de destaque. Nessas histórias nascidas da imaginação de escritores vencedores 
dos prêmios mais importantes do gênero, eles exploram mundos de vampiros sedutores, lobisomens assustadores, 
espíritos que ajudam humanos a solucionar mistérios, demônios, zumbis e outras criaturas que habitam nossos pesadelos.
Cuidado! O perigo está ao final de cada esquina.

Zuenir Ventura reconta, nesse romance bem-humorado, magistral, as intricadas relações de uma numerosa família na 
serra fluminense, nos anos 1940. Tia Nonoca é uma viúva, a mais velha de oito irmãs, e mãe de duas filhas, de 15 e 14 
anos. Sob o ponto de vista de um menino, são recontadas suas histórias de amores e enganos, com desfecho inesperado.

Em 1945, no Palácio da Justiça de Munique, sete oficiais da Gestapo torturam há semanas o capitão Michael Rogan, da 
Inteligência dos Estados Unidos. Dez anos depois, todos os sete homens conseguiram escapar de seus julgamentos, 
construindo vidas novas em ambos os lados da Cortina de Ferro. Mas eles não sabem que a bala enterrada no crânio de 
Rogan não o matou. Agora, parcialmente recuperado dos danos provocados pelo regime alemão, ele está pronto para a 
vingança.

Sem Grace, eu era uma máquina em funcionamento eterno, movida à minha incapacidade de dormir e ao medo de permitir 
que meus pensamentos se acumulassem em minha mente. Todas as noites era uma cópia dos dias anteriores, e todos os 
dias eram uma cópia de todas as noites.
O inverno prossegue em Mercy Falls para Grace e Sam.
Após meses longe da amada, Sam começa a compreender a essência de ser completamente humano, enquanto tenta 
domar o gênio do novo morador da casa: Cole St. Clair, o ex-astro da banda NARKOTIKA, cada vez mais arredio e 
autodestrutivo.

Companhia das 
Letras

Desde o sucesso do romance Reparação, a expectativa gerada por um lançamento de Ian McEwan tem sido imensa. 
"Serena" pode ser o livro que mais corresponde a essa expectativa, não só por se tratar mais uma vez de uma personagem 
feminina que revê um momento histórico relevante (aqui, o começo da década de 70), mas, sobretudo, por permitir que o 
leitor reviva a discussão sobre os limites da literatura como reelaboração da realidade.Ao ser contratada pelo MI5, o 
Serviço Secreto Britânico, a protagonista Serena se vê como participante de uma mentira cujo objetivo é fomentar a 
criação de uma ficção. Isso porque ela é incumbida de estabelecer contato com um escritor a quem não pode contar que é 
uma espiã, nem que o dinheiro que ele passará a receber virá do Estado...



Sete minutos no paraíso Vieira, Rafaela Gutternberg

Sete Vidas

Black, Jenna

Black, Jenna

Sob a luz dos seus olhos M., Christine

Peterfreund, Diana Galera Record

‘Sete minutos no paraíso’ conta a história do primeiro amor de Raquel, uma adolescente precoce, inteligente, antissocial e 
sarcástica que se sente a pessoa mais estranha da face da Terra e que acredita não se encaixar em lugar nenhum. Além 
de enfrentar todas as angústias de uma adolescente no auge das explosões hormonais, ela terá de conviver com uma 
súbita e silenciosa paixão por Diego, seu melhor e inseparável amigo. Tudo ficará ainda mais difícil quando a prima dele 
vem morar na cidade, e ela vê todos os seus sonhos de conquistá-lo desmoronarem, assim como suas notas na escola. 
Mas Raquel não pretende desistir. Ela faz a seu grande amigo uma proposta que promete mudar definitivamente a história 
dos dois.

Sperandio, 
Monique; 

Sperandio, Mônica

Editora 
Underworld

Arrasado, sem a mulher que amava e traído pelo sócio ele se vê sufocado naquele lugar. Então sai de casa sem rumo, 
com uma mochila nas costas, e inicia uma longa caminhada em direção ao sul. Era uma busca por respostas e um tempo 
para tentar pensar o que fazer. Durante o caminho ele faz descobertas impressionantes sobre seus sentimentos, conhece 
pessoas incríveis e vislumbra novamente um sentido para a sua vida.  

Shadowspell - o Misterioso 
Reino de Avalon

Universo dos 
Livros

O reino de Avalon nunca mais será o mesmo. Um grupo de caçadores bárbaros liderados pelo poderoso Erlking está a 
caminho do reino e promete causar a destruição total do único lugar em que humanos e feéricos convivem em harmonia. 
Porém, nem tudo está perdido. Dana Hathaway, uma faeriewalker com a capacidade rara de viajar entre os dois mundos e 
a única pessoa que pode levar magia ao mundo humano e tecnologia ao reino de Faerie, é obrigada a selar um pacto 
sombrio com o Erlking, que pode colocar a perder todos os seus poderes, deixando-a vulnerável perante um inimigo 
sedutor.
Magia, sedução e muito suspense estarão presentes na vida de Dana, que nunca mais será a mesma...

Sirensong - o Perigoso 
Chamado da Rainha

Universo dos 
Livros

Sirensong é o terceiro livro da série Faeriewalker. Neste volume, Dana é convidada a ir a Faerie para ser oficialmente 
apresentada à Corte Seelie. Porém, Titânia, a rainha, a quer morta. O convite não pode ser recusado e Dana, seu pai e 
seus amigos rumam a uma viagem cercada de perigos, ataques, ameaça e medo. Será que ela conseguirá vencer esses 
desafios? Uma saga surpreendente, recheada de aventuras e romance.

Editora 
Underworld

“Essa é a nossa vida. [...] Toda transformação que um ser humano pode sofrer porque disse sim, toda a magia que só 
existiu porque, em um dia qualquer, nossos olhos se cruzaram.” Elisa é uma garota determinada com todo o futuro pela 
frente. Está partindo para a gélida e cinzenta Londres com todas as expectativas lotando sua bagagem. Nesse cenário, 
conhece Paul, um jovem de espírito livre e com uma promissora carreira de ator. Tudo poderia ser apenas um romance 
casual. Entretanto, Paul e Elisa são dois seres nos quais os rótulos não se encaixam. Graças à entrega incondicional e 
dedicação, puderam vivenciar tudo o que amor pode ser...

Sociedade secreta – sob a 
rosa

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 



Sandford, John Arqueiro

Parker, Lara

Sombras da Noite Cremer, Andrea

Cristopher, Lucy Id Editora

Sua Alteza Real Steel, Danielle Record

Sua face ilegal Carey, Peter Record

Sombra da Lua – Três 
assassinatos na mesma 

cidade: não pode ser mera 
coincidência, A

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...

Sombras da Noite - a 
Vingança de Angelique

Geração 
Editorial

Amores destroçados, sonhos perdidos, vampiros sem rumo. E uma bruxa linda e apaixonada, com muita sede de 
vingança.Essa história assombrosa e cult, que arrepiou os norte-americanos nos anos 60 e 70, quando gerou mais de 200 
telefilmes na rede ABC, conta a saga do triste vampiro Barnabas Collins, que vive seu drama no século XVIII e acorda, 
para novos horrores, nos anos 70 — os anos loucos do sexo, das drogas e do rock and roll.
Atrás dele, apaixonada e vingativa, vem a alucinada Angelique, com seu passado de menina prisioneira do próprio pai e 
cujos sonhos foram destroçados, 200 anos antes, pelo próprio Barnabas...

Calla é a fêmea alfa de uma alcateia de metamorfos. Há muito que está destinada a unir-se com um macho alfa para criar 
uma nova alcateia com o objectivo de proteger os locais sagrados. Calla sempre teve conhecimento das regras e sempre 
aceitou a história da sua raça tal como lha contaram. Por isso, por mais que o seu lado rebelde se sinta desconfortável com 
a ideia de uma união baseada em interesses superiores, a jovem alfa está disposta a desempenhar o seu papel de boa 
vontade. Mas tudo muda no instante em que o seu caminho se cruza pela primeira vez com o de Shay Doran. Ter-lhe salvo 
a vida foi, por si só, uma transgressão, mas, à medida que Shay entra mais e mais na sua vida...

Stolen - Carta Ao Meu 
Sequestrador

Gemma é uma adolescente normal esperando para pegar um voo no aeroporto de Bangkok com seus pais. Ao se afastar, 
conhece o charmoso e envolvente Ty, e nem imagina quais são suas reais intenções. Ele lhe oferece um café em que 
coloca algum tipo de droga. Confusa, ela é sequestrada e arrastada para o meio do deserto australiano. Ele a rouba para 
si, depois de anos a observando, e ainda espera que ela o ame. Os dias se passam e eles têm apenas um ao outro na 
imensidão vazia e escaldante do deserto, e Gemma começa a entender e conhecer Ty. É aí que os limites entre inimizade 
e compaixão vão ficando cada vez mais tênues.

A princesa Christianna está cansada da rotineira de cerimoniais e de eventos a que é obrigada a comparecer. Quando viaja 
para a Rússia, contra a vontade do pai, para auxiliar a Cruz Vermelha após um atentado terrorista, a filha caçula do 
príncipe de Liechtenstein percebe que sua
vocação é ajudar os outros e decide ser voluntária por um ano em um acampamento na África Oriental. Lá, se apaixona 
pelo povo da Eritreia e por Parker Williams, um jovem médico de Harvard. Porém, incidentes violentos irrompem e ela 
precisa lutar por sua independência e por seu amor.

Che Selkirk tem 7 anos, uma vida tranquila e todos os privilégios que sua avó poderia lhe oferecer na Nova York de 1972. 
Mas algo importante falta em seu mundo: seus pais, radicais, que fugiram de Harvard e da policia no final dos anos 1960.



Tempest Cross, Julie Jangada

Terra dos sonhos Noël, Alyson Intrínseca

Terrível encanto Marr, Melissa Rocco

Tinta perigosa Marr, Melissa Rocco

Tóquio Ano Zero Peace, David

Travessia Condie, Ally Suma de Letras

Em 2009, o jovem Jackson Meyer descobre que pode viajar no tempo. Durante os seus “saltos” para o passado, nada 
muda no presente. Isso era apenas uma diversão inofensiva, até que sua namorada Holly morre durante uma invasão à 
sua casa. Em pânico, ele consegue voltar dois anos, mas descobre que ficou preso no tempo. Desesperado para voltar e 
salvar Holly, Jackson resolve tocar sua vida em 2007 e tentar descobrir o que puder sobre suas habilidades. Não muito 
tempo depois, as pessoas que atiraram em Holly, membros de um grupo apelidado pela CIA de “Inimigos do Tempo”, vêm 
a sua procura para recrutá-lo ou matá-lo. Com tudo isso acontecendo e Jackson ainda tentando encontrar pistas sobre as 
origens de sua família para descobrir mais sobre suas habilidades, ele precisa decidir até onde está disposto a ir para 
salvar Holly e possivelmente, o mundo inteiro.

Riley descobre que a pós-vida pode ser solitária para alguém que se concentra apenas em trabalho. Ela então vai até o 
local onde os sonhos acontecem na esperança de entrar em contato com a irmã, Ever. Lá encontra o diretor, que lhe 
explica os dois modos de fazer isso: ela poderia saltar para dentro de um sonho qualquer de Ever, e assim transmitir sua 
mensagem, ou criar um sonho novo em estúdio e enviá-lo à irmã. O problema é que esse segundo modo foi banido há 
muito tempo, e o estúdio, lacrado. Determinada a falar com a irmã haja o que houver Riley parte sozinha atrás de seu 
objetivo. O que acaba encontrando, porém, está longe de ser um sonho. Será Riley capaz de se livrar desse pesadelo para 
chegar a Ever?

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.

Uma batalha pelo poder está se desenrolando num mundo de sombras e perigos do qual a jovem Leslie, de 17 anos, não 
tem sequer conhecimento. Mas ao escolher a fascinante imagem de olhos envoltos por asas negras para tatuar em sua 
pele, a garota se vê envolvida nesta guerra entre seres encantados tão sedutores quanto egoístas e perversos. “Tinta 
perigosa” é o segundo volume da série Wicked Lovely, um surpreendente conto de fadas contemporâneo repleto de magia, 
paixão, tentação e medo.

Planeta do 
Brasil

Assustador e brilhante, Tóquio Ano Zero mostra o desempenho virtuosístico de David Peace como escritor. É o primeiro 
livro de sua Triologia de Tóquio, na qual ele revela seu estilo bem peculiar e funde fatos e ficção ao explorar uma psique 
nacional estilhaçada, obrigada a enfrentar seus medos mais terríveis.

Cassia vai para as Províncias Exteriores em busca de Ky. Quando chega lá, descobre que ele fugiu para os imponentes e 
perigosos cânions. Ao partir em sua nova jornada, fica sabendo de um plano de rebelião contra a Sociedade (Insurreição) e 
de um inesperado segredo envolvendo Xander.

 



Leigh, Stephen W. Leya Brasil

Levy, Marc Suma de Letras

Tudo menos “normal” Novo Século

Nova Fronteira

Um lugar incerto Vargas, Fred

Um negócio mortal Bartulin, Lenny

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

Nessântico 1

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. 

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.

Baskin, Nora 
Raleigh

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. 

Tudo ou Nada - a História 
do Brasileiro Preso Em 

Londres Por Associação Ao 
Tráfico de Cocaína

Soares, Luiz 
Eduardo

Um avião decola com dezenas de caixas de cigarro, pesando 25 quilos cada uma, e as lança em alto mar, onde são 
recuperadas por pequenas embarcações e levadas a alguma ilha do Caribe. De lá seguem num veleiro, acima de qualquer 
suspeita, para Londres. É desta forma que toneladas de cocaína são transportadas da selva colombiana até a Inglaterra.
Luiz Eduardo Soares descreve os bastidores dessa trama, ao relatar a história de um brasileiro que foi preso em Londres 
com 2 toneladas de cocaína e condenado a 24 anos de prisão por associação ao tráfico internacional de drogas.

Companhia das 
Letras

Para o delegado Jean-Batiste Adamsberg seria apenas uma curta estada do outro lado do canal da Mancha, mas a 
participação em um colóquio sobre crimes ligados à imigração reservou surpresas macabras. Dezessete pés foram 
encontrados, dentro de sapatos, junto ao cemitério de Highgate.
O local é famoso. Corre a lenda que Highgate tem um “mestre”, uma entidade vampiresca que assombra o cemitério e tem 
ligação com ninguém menos que Bram Stoker, o criador do conde Drácula.

Casa da 
Palavra

Jack Susko tinha uma vida pacata e sem graça como vendedor no seu sebo em Sidney. Até que em um dia de “sorte”, um 
rico executivo o contrata para encontrar livros publicados de um autor pouco conhecido. O que poderia ser uma 
oportunidade para melhorar de vida, complica ainda mais a situação do protagonista. Jack se envolve em um trabalho 
cheio de mistérios, segredos de família, assassinatos, corrupção e informações comprometedoras. Uma história 
surpreendente do início ao fim. 
Um negócio mortal apresenta um novo herói da literatura policial com grande sucesso na Austrália. Ele não é oficialmente 
um detetive e nem sempre possui motivações nobres, mas, com certeza, seu talento para encontrar e solucionar 
problemas é enorme e irresistível.



Benvirá

Únika - a Chama da Vida Allibis, E.j

Vai sonhando Galera Record

Verão quente Casa das Letras

Você está sendo vigiado Hurwitz, Gregg Arqueiro

Você nunca se satisfaz Galera Record

Uncharted - o Quarto 
Labirinto

Golden, 
Christopher

O arqueólogo Luka Hzujak, especialista em labirintos mitológicos, acaba de ser assassinado. Seu corpo, esquartejado, é 
encontrado dentro de uma mala numa estação de Nova York. Para descobrir quem fez isso a um de seus melhores 
amigos, Victor Sullivan, um amante de charutos que dedica sua vida a “aquisições praticamente impossíveis de 
antiguidades”, pede ajuda ao caçador de tesouros Nathan Drake, seu pupilo e companheiro de peripécias. Junto com Jada, 
a filha do arqueólogo morto, Sully e Drake vão enfrentar a maior aventura de suas vidas. Seguindo as pistas e orientados 
pelas anotações do diário de Luka, eles descobrem que a solução do crime está ligada aos labirintos da antiguidade e seus 
mistérios – entre eles, o de Knossos, que abrigava o Minotauro, na ilha de Creta...

Universo dos 
Livros

"Unika – A Chama da Vida" é uma trilogia fantástica sobre anjos. A saga começa quando a vida de três jovens da pacata 
cidade de Maple Town é tomada por eventos inexplicáveis. Eve, Jack e Jo estão prestes a descobrir que um deles é um 
anjo e o guardião da Chama da Vida, uma das duas Entidades Fundamentais que governam o Universo. Mas qual dos três 
é o anjo? Qual é a sua verdadeira história? Por que seu coração carrega a Chama da Vida? O leitor acompanhará uma 
aventura sem igual por Sefira, o vale onde vivem os anjos, pelo Adlivun, a épica batalha entre o Bem e o Mal.

Von Ziegesar, 
Cecily

O calor do último verão antes da partida para a faculdade é a desculpa ideal para festas incríveis à beira da piscina, e o 
clima não pára de esquentar: Blair está em Londres, visitando o mais que perfeito Lorde Marcus; Serena está prestes a se 
tornar uma estrela de cinema - como se ela já não fosse uma! -, e Nate está ralando nos Hamptons, tentando finalmente 
conseguir o seu diploma… Os jovens mais bonitos, ricos e interessantes de Manhattan não perdem por esperar: este verão 
vai ser mais quente do que nunca.

Amaral, Domingos 

Em 1975, no auge do Verão Quente, com Portugal à beira de uma guerra civil, Julieta é encontrada inanimada e cega, 
depois de cair pela escada, na sua casa de família na Arrábida. E, num dos quartos do primeiro andar, são descobertos, já 
mortos, o seu marido, Miguel, e a sua irmã, Madalena. Seminus e ambos atingidos com duas balas junto ao coração, as 
suas mortes levam o tribunal a condenar Julieta pelo duplo homicídio. Vinte e oito anos depois, em 2003, a cegueira 
traumática de Julieta desaparece e ela volta a ver. Começa também a recordar-se de muitos pormenores daquela tarde 
trágica em que aconteceu o crime, e em conjunto com Redonda, a sua bonita filha, e o narrador da história, vão tentar 
reconstituir e desvendar o terrível segredo da Arrábida, que destrui aquela família para sempre...

“Com uma trama bem construída, cheia de reviravoltas e revelações surpreendentes, Hurwitz nos deixa vidrados, tentando 
adivinhar até as últimas páginas quem é o verdadeiro inimigo.” - Booklist Patrick Davis tinha um sonho: ver seu nome nos 
créditos de um filme. Mas não imaginava o preço que teria de pagar por isso. Logo depois de vender seu primeiro roteiro a 
um estúdio, sua vida entra em colapso. Ele não consegue se firmar como roteirista de Hollywood e, para piorar, seu 
casamento mergulha numa crise.Misteriosamente, Patrick passa a receber DVDs com gravações dele e da esposa dentro 
de casa. Após descobrir câmeras escondidas, o casal procura a polícia. Dias depois começam as ligações e os e-mails 
anônimos propondo um acordo para que tudo volte ao normal. Desesperado, ele não hesita em aceitar a oferta.

Ziegesar, Cecily 
Von

Uma semana foi suficiente para que Avery, Owen e Baby – os trigêmeos Carlyle – deixassem a sua marca em Nova York. 
Afinal, sete dias na Big Apple podem ter efeitos muito devastadores. Avery continua empenhada em se tornar a garota 
mais fabulosa e influente da Constance Billard. Baby ainda não achou nada de realmente interessante na cidade, além do 
jovem milionário J.P. Já Owen não consegue esquecer certa noite de amor na praia. Os Carlyle, que agora ocupam o 
apartamento no qual Blair Waldorf morou, prometem também seguir os passos dos personagens de Gossip Girl, com uma 
trama repleta de drama, romance, intriga e, claro, fofoca.
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