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A Bibliotecária

A Cela de Vidro

A Conspiração

Novo Século

A Proposta Pandorga

Intrínseca

Belle, Logan Record

A jovem Regina Finch acaba de chegar a Manhattan para trabalhar na Biblioteca Pública de Nova York. Mas o que parecia 
ser a promessa de uma rotina tranquila em meio a clássicos da literatura logo se revela um irresistível jogo de sedução 
quando ela conhece o envolvente Sebastian Barnes, investidor da instituição e um dos homens mais cobiçados da cidade, 
que fica obcecado pela beleza da bibliotecária. A até então ingênua Regina se entrega a um crescente e selvagem desejo 
que parece consumi-la mais a cada dia, uma paixão que despertará na jovem sensações jamais imaginadas. 

Patricia Highsmith Benvirá

Baseada em fatos reais, “A cela de vidro” é uma ficção perturbadora sobre o que a autora conheceu da situação carcerária. 
O ingênuo personagem Philip Carter é injustamente acusado de fraude e condenado à prisão. Apesar dos esforços de sua 
esposa e de sua esposa Hazel e do amigo David Sullivan, que tentam provar sua inocência, Philip cumpre pena de seis 
anos, solitário e devastado pelas drogas. Depois de solto, Philip passa a ter uma percepção diferente da vida. Para aqueles 
à sua volta, ganhar confiança pode significar a diferença entre vida e a morte. 

Clive Cussler

Uma embarcação romana naufraga no século IV. Durante a Primeira Guerra Mundial, um navio inglês é destruído por uma 
bomba. Atualmente, no Oriente Médio, ícones da fé islâmica são bombardeados. E um misterioso pergaminho relacionado 
à vida particular de Jesus pode limitar o poder da Igreja Católica. Como eventos e fatos tão distantes podem ter alguma 
relação? O engenheiro naval Dirk Pitt (Diretor da NUMA – Agência Nacional Marítima e Subaquática) está acostumado a 
explorações subaquáticas — e a revelar mistérios indecifráveis — e parece ser a pessoa mais indicada para trazer a 
público o elo entre esses episódios tão incompatíveis. Mas a que custo?

A Fúria do Lobo - 
Série Alfa e Ômega

Briggs, Patricia
Dizem que os opostos se atraem. E, no caso dos lobisomens Anna Latham e Charles Cornick, se completam. Filho do líder 
dos lobisomens norte- americanos, Charles é um alfa dominante. Enquanto Anna, um Ômega, tem a rara capacidade de 
acalmar os outros de sua espécie.

Ashley, Katie

Com a chegada dos trinta anos, Emma Harrison está com seu relógio biológico tinindo e ainda aguarda o seu príncipe 
encantado aparecer. Ela está ficando sem opções, principalmente depois queseu melhor amigo gay desistiu de ser seu 
doador de esperma. Claro, sempre há um banco de esperma, mas Emma tem medo de que haja alguma confusão com a 
doação e ela possa receber a semente de um monstro assassino ou algo do tipo.

A Queda Dos Cinco - 
Série Os Legados de 

Lorien - Livro 4
Lore, Pittacus

John Smith, o Número Quatro, achou que tudo seria diferente quando os lorienos se juntassem. Eles parariam de fugir. 
Lutariam contra os mogadorianos. E venceriam.

Mas Quatro estava errado. Depois de enfrentarem Setrákus Ra e quase serem dizimados, os membros da Garde 
reconhecem que estão despreparados e em minoria. Escondidos na cobertura de Nove, em Chicago, eles planejam os 
próximos passos.



Civilização

Arqueiro

Amigo Secreto Paralela

Anjos À Mesa Novo Conceito

Boneco de Neve

A Verdadeira 
História do Capitão 

Gancho

Baccalario, 
Pierdomenico

No dia 28 de abril de 1829, nasce uma criança que poderá vir a mudar o futuro da Inglaterra: é o filho ilegítimo do rei Jorge 
IV. Por este motivo, é afastado da corte e exilado para as Índias Orientais, levando consigo nada mais do que um relógio 
antigo, a sua única ligação com o passado. Mas, aos treze anos, James Fry - é este o seu nome - volta a embarcar num 
navio e inicia a sua carreira de pirata, que irá fazer dele o homem mais procurado do Império. A história conhece-o por "o 
jovem lorde", "o descalço", "o príncipe dos mares", mas poucos sabem que na verdade ele é o Capitão Gancho.

A Vingança Veste 
Prada - o Diabo Está 

de Volta

Weisberger, 
Lauren Record

Depois abandonar o emprego na Runaway há quase dez anos e se livrar da insuportável Miranda 
Priestly, Andrea Sachs agora é a bem-sucedida editora de uma revista de luxo sobre 
casamentos, a Plunge. Ao lado de Emily, antiga colega de trabalho e sua atual melhor amiga, sua 
vida não poderia estará melhor: além do sucesso do novo empreendimento, ela está prestes a 
casar com um dos solteiros mais cobiçados de Nova York. Mas uma semana antes do 
casamento, um fantasma do passado, ou melhor, um diabo, volta a assombrá-la. 

Álbum de 
Casamento - Série 
Quarteto de Noivas

Roberts, Nora

Primeiro livro da série Quarteto de Noivas, "Álbum de Casamento" conta uma linda história de amor, amizade e família – e 
daqueles momentos imprevisíveis que transformam uma imagem bonita numa verdadeira obra de arte. Quando crianças, 
as amigas Parker, Emma, Laurel e Mac adoravam fazer casamentos de mentirinha no jardim. E elas pensavam em todos 
os detalhes. Depois de anos dessa brincadeira, não é de surpreender que tenham fundado a Votos, uma empresa de 
organização de casamentos bem-sucedida. Mas, apesar de planejar e tornar real o dia perfeito para tantos casais, 
nenhuma delas teve no amor a mesma sorte que tem nos negócios...

Day, Sylvia

Em Amigo secreto, a autora narra duas histórias contemporâneas, bem apimentadas e muito românticas que certamente 
farão as leitoras perderem o fôlego. A primeira, que dá título ao livro, conta a história de Nick e Steph, colegas de trabalho 
que secretamente sentem uma enorme atração um pelo outro. Isso até o momento que Nick tira Steph no amigo secreto e 
escolhe um presente claro e direto: uma foto sensual e provocadora que promete esquentar as coisas entre eles. Já a 
segunda narra o relacionamento difícil e obsessivo de um casal que se vê envolvido na investigação e no roubo de joias de 
Gideon Cross.

Macomber, 
Debbie

Shirley, Goodness e Mercy sabem que o trabalho de um anjo é interminável - especialmente na véspera do Ano-novo. Ao 
lado de seu novo aprendiz, o anjo Will, elas se preparam para entrar em ação na festa de um de ano da Times Square. 
Quando Will identifica dois solitários no meio da multidão, ele decide que a meia-noite será o momento perfeito para dar 
aquele empurrãozinho divino de que eles precisam para acabar com a solidão. Então, por "acidente", Lucie Ferrara e Aren 
Fairchild esbarram-se no meio da alegria da festa, mas, assim como se aproximam, acabam se perdendo: um encontro 
marcado que não acontece os afasta pelo resto da vida...

Nesbø, Jo Record

No dia da primeira neve do ano, na fria cidade de Oslo, o inspetor Harry Hole se depara com um psicopata cruel, que cria 
suas próprias regras; O terror se espalha pela cidade, pois um boneco de neve no jardim pode ser um aviso de que haverá 
uma próxima vítima. No caso mais desafiador da sua carreira, Hole se envolve em uma trama complexa e mortal, com final 
surpreendente. 



Conquista Suma de Letras

Corta Pra Mim

Cretina Irresistível

 Fox, Susan Única

Deixe A Neve Cair

Bridget Jones - 
Louca Pelo Garoto

Fielding, Helen Companhia das 
Letras

Logo que foi lançado, O diário de Bridget Jones conquistou uma legião de fãs e se tornou a voz de toda uma geração de 
mulheres modernas, de trinta e poucos anos, divididas entre a esperança de encontrar o verdadeiro amor e as frustrações 
dessa busca. Mulheres que, como Bridget, precisam se desdobrar entre as realizações profissionais e os cômicos 
percalços que mancham seu currículo, entre as exaustivas demandas familiares e as farras com amigos, entre os cuidados 
com a silhueta e o prazer de devorar cinco barras de chocolate antes do café da manhã...

Ally Condie

Em uma Sociedade que não permite escolhas nem imperfeições, um pequeno erro pode ser o elemento que faltava para 
iniciar uma revolução. 'Conquista' é a continuação de Destino e Travessia. No livro, a autora retoma a história de Cassia 
Reyes, jovem que pertence a uma sociedade controlada por um Estado totalitário ainda que nele não haja pobreza e a 
população tenha acesso a direitos básicos, como alimentação, moradia e emprego. O futuro de Cassia não poderia ser 
mais incerto agora que ela resolveu seguir para as sombrias Províncias Exteriores, campo de extermínio dos cidadãos 
banidos pela Sociedade. Ela está à procura de Ky Markham, com quem desenvolveu uma relação proibida, e que havia 
sido aprisionado, com um destino que se encaminhava para a morte certa. 

Rezende, Marcelo Planeta do 
Brasil

O apresentador e jornalista Marcelo Rezende tem muita, mas muita história para contar. Ao longo de mais de 40 anos de 
carreira, a maior parte dela no jornalismo investigativo, ele já viu de tudo um pouco: defunto que fala, deputado metido com 
tráfico de drogas e até dirigente de time de futebol acusado de crimes. E teve ainda aquela vez em que ele foi parar na 
prisão no Paraguai... Depois de até ser convidado para ser padrinho de casamento de um serial killer e passar por muito 
aperto na hora de fazer filmagens escondidas com uma microcâmera, ele decidiu que estava mais do que na hora de 
contar ao público sua trajetória. Foi aí que surgiu este Corta pra mim...

Lauren, Christina; 
Lauren, Christina

Universo dos 
Livros

Uma forte atração. Nenhum tempo para ficarem sozinhos. E uma misteriosa disputa entre quatro paredes... O intenso 
relacionamento entre Chloe Mills e Beenett Ryan de Cretino Irresistível continua ainda mais ardente e sensual. Agora que a 
carreira de Chloe está decolando, ela não tem tempo para mais nada e insiste em recusar as investidas de Bennett para 
passarem um tempo a sós. Ele nunca foi do tipo que aceita um não como resposta e essa disputa resulta em uma ardente 
relação de amor e obsessão. 

De Repente, o 
Destino

Quando o destino age a favor do amor, não há como resistir! A vida de Theresa Fallon sempre foi cercada de estudo e 
teses, afinal, ela é o gênio da família e se orgulha disso. Mas o destino... ah, o destino! Voltando da Austrália para o 
Canadá para o casamento de sua irmã mais nova, Theresa conhece Damien Black, um homem elegante e extremamente 
sedutor. Apesar de sua personalidade um tanto arrogante negar a atração, existe algo nele que faz com que ela queira se 
entregar totalmente. Damien já está cansado de ser assediado por mulheres. Escritor de sucesso e incrivelmente sexy, ele 
não precisa se esforçar muito na área da conquista feminina...

Johnson, 
Maureen, 

Myracle, Laure, 
Green, John

Rocco

Na noite de Natal, uma tempestade de neve transforma uma pequena cidade num inusitado refúgio para encontros 
românticos. Em “Deixe a Neve Cair”, bem sucedida parceria entre três autores de grande sucesso entre os jovens, John 
Green, Lauren Myracle e Maureen Johnson escrevem três hilários e encantadores contos de amor, com direito a 
surpreendentes armadilhas do destino e beijos de tirar o fôlego. E provam que o amor verdadeiro pode acontecer quando e 
onde menos se espera.



Novo Conceito

Desastre Iminente

Novo Século

Novo Século

Delírio - Livro Dois 
da Trilogia 
Breathless

Banks, Maya Leya Brasil

Jace, Ash e Gabe: três dos homens mais ricos e poderosos do país. Eles estão acostumados a conseguir tudo o que 
querem. Absolutamente tudo. 
O desejo de Jace é possuir uma mulher cujos encantos o pegaram completamente de surpresa.
Jace Crestwell, Ash McIntyre e Gabe Hamilton são melhores amigos e bem-sucedidos sócios há anos. Eles são 
poderosos, são imponentes, são irresistivelmente sexy, e Jace e Ash dividem tudo – inclusive suas mulheres.
Quando eles conhecem Bethany, Jace começa a experimentar sentimentos que nunca havia conhecido antes: ciúme e 
uma poderosa obsessão que o ameaça, o sufoca – e o excita além de seu controle...

Dente Por Dente - 
Depois Que A 

Chama Se Acende, 
Só Resta Deixar o 

Fogo Arder...

 Vivian, Siobhan

Depois dos acontecimentos do homecoming, Reeve foi parar no hospital, com uma perna quebrada, e seu futuro como 
atleta está ameaçado. As meninas se sentem culpadas por toda a situação. Não esperavam que as consequências do 
plano fossem tão graves. Quase perderam o controle. Já que Reeve está mais arrogante do que nunca, o jeito será aplicar 
nele uma dose do seu próprio veneno e esperar que aprenda a lição. O acidente no baile deixou marcas profundas na 
consciência de Lillia, Kat e Mary. Sentimentos como amizade, lealdade e ódio se misturam, questionamentos sobre 
limites... Alguns segredos são mais difíceis de guardar. Aliás, o que são essas coisas estranhas que estão acontecendo 
com Mary?

 Mcguire, Jamie Verus

Toda história tem dois lados. Em Belo desastre, Abby disse o que pensava. Agora chegou a hora de conhecer os fatos 
pelos olhos de Travis. Travis perdeu a mãe muito cedo, mas, antes de morrer, ela lhe ensinou duas regras de vida: ame 
muito, lute mais ainda. Tendo crescido em uma família de homens que gostam de jogos e lutas, Travis Maddox é um cara 
durão. Musculoso e tatuado, bad boy até o último fio de cabelo, ele leva uma mulher diferente para casa a cada noite. Até 
conhecer Abby Abernathy... Determinada a se manter longe de problemas, Abby resiste com todas as forças ao charme de 
Travis, sem saber que assim só o deixa mais determinado a conquistá-la. Será que o invencível Travis “Cachorro Louco” 
Maddox vai ser derrotado por uma garota?

Deslumbrante - Uma 
Mulher Sem Limites 

- Série As Flores 
Mais Raras Livro 1

Hunter, Madeline Leya Brasil

Numa época em que a reputação de uma mulher é o seu bem mais precioso, Audrianna desafia todas as convenções. Ela 
é uma jovem determinada, independente - e disposta a tudo para aniquilar o seu adversário, o convencido Lord Sebastian 
Sommerhayes. Entre os dois está um homem - o pai de Audrianna, que morreu envolto nas malhas de uma conspiração. 
Para ela, essa tragédia significou o fim da sua inocência. Para Sebastian, que liderou a investigação, foi apenas uma morte 
merecida. Audrianna jurou limpar o nome do pai, mas nunca esperou sentir um desejo tão avassalador pelo homem que o 
arrasou...

Deste Lado da 
Sepultura - Série 
Night Huntress

Frost, Jeaniene
Cat Crawfield e seu marido vampiro Bones já foram obrigados – e muitas vezes – a lutar por suas vidas e por seu 
relacionamento. Mas justamente quando conseguem superar o último desafio, as novas habilidades de Cat ameaçam 
quebrar o equilíbrio que há muito tempo, e a muito custo, vem sido mantido entre as nações de ghouls e vampiros.

Deusa da Lenda - 
Série Goddess

Cast, P. C.

A fotojornalista Isabel, cansada da vida que levava até então, decide voltar à sua terra natal, Oklahoma. No caminho para 
casa, porém, sofre um acidente, e seu carro é arremessado de uma ponte. Nas escuras e frias águas de um lago, ela luta 
pela sobrevivência, no limite entre a vida e a morte. Mas Isabel não contava com a ajuda dos deuses: a Deusa das Águas 
vem a seu socorro.



Intrínseca

Novo Conceito

Jangada

Esconda-se Lisa Gardner Novo Conceito

Espíritos de Gelo

Eu Sou Malala

Dias de Sangue e 
Estrelas

Laini Taylor

Karou, uma estudante de artes plásticas e aprendiz de um monstro, por fim encontrou as respostas que sempre buscou. 
Agora ela sabe quem é - e o que é. Mas, com isso, também descobriu algo que, se fosse possível, ela faria de tudo para 
mudar: tempos atrás Karou se apaixonou pelo inimigo, que a traiu, e por sua culpa o mundo inteiro foi punido. Na 
deslumbrante sequência de Feita de fumaça e osso, ela terá que decidir até onde está disposta a ir para vingar seu povo. 
Dias de sangue e estrelas mostra Karou e Akiva em lados opostos de uma guerra ancestral. Enquanto os quimeras, com a 
ajuda da garota de cabelo azul, criam um exército de monstros em uma terra distante e desértica, Akiva trava outro tipo de 
batalha: uma batalha por redenção... por esperança. Mas restará alguma esperança no mundo destruído pelos dois? 

Esc@ndalo - Amor 
Proibido, 

Privacidade 
Devassada e Vidas 

Em Jogo: Um 
Romeu e Julieta do 

Nossos Dias 

Fowler, Therese

Amelia Wilkes tem um pai rigoroso que não permite que ela namore, mas isso não a impede de viver um romance secreto 
com o cativante Anthony Winter. Desesperadamente apaixonados, os dois sonham uma vida juntos e planejam contar tudo 
sobre seu amor aos pais de Amelia... Mas só depois que ela completar dezoito anos — e for legalmente reconhecida como 
adulta. No entanto, a paixão do casal é exposta mais cedo do que o previsto... Eles são jovens, andam grudados aos seus 
celulares e postam todo tipo de informação — inclusive aquelas informações mais particulares, que só deveriam dizer 
respeito a eles mesmos — até que o pai de Amelia encontra fotos de Anthony, nu, no computador de sua filha. Poucas 
horas depois, Anthony é preso...

Escolhida ao 
Anoitecer - Saga 
Acampamento 
Shadow Falls

Hunter, C. C.

Um final surpreendente para a Saga Acampamento Shadow Falls! O inimigo mais poderoso de Kylie retorna para destruí-la 
de uma vez por todas, mas ela finalmente assume seus plenos poderes e passa por uma transformação que vai 
surpreender todos ao seu redor. Mas a jornada de Kylie não será completa até que ela faça uma escolha final: a quem vai 
finalmente se entregar de corpo e alma? Será que escolherá Lucas, o lobisomem que partiu seu coração, mas faz tudo 
para reconquistá-la, ou Derek, o meio fae que abriu mão do relacionamento entre eles, mas agora diz que a ama? …

Uma mulher que foi obrigada a fugir — desde criança— de uma possível ameaça. Uma ameaça que seu pai via em todo 
lugar, mas que a polícia nunca considerou. Um antigo e desativado sanatório para doentes mentais que pode ter muito 
mais a esconder entre suas paredes do que homens e mulheres entorpecidos por remédios. Uma história de rancor entre 
membros de uma mesma família que nunca conseguiram superar os episódios de violência doméstica que presenciaram. 
Um pingente que foi parar em mãos erradas — e a cena de um crime brutal: seis meninas mortas e mumificadas há mais 
de trinta anos. Agora, cabe à famosa detetive D.D. Warren descobrir quem foi o serial killer que cometeu esta atrocidade e 
que motivação infame deformou sua mente. Acompanhe D.D. Warren na solução de mais este complexo caso e encontre 
o inimaginável que está por trás de pessoas aparentemente comuns! 

Draccon, Raphael Leya Brasil

"Espíritos de Gelo" é um livro que navega pelo tempo e investiga fenômenos mágicos. Resgata aspectos de culturas 
milenares ao passo que viaja pela contemporaneidade - envolvendo desde séries de TV e os mais novos roteiros de 
Hollywood a bandas de rock e suas histórias surpreendentes. Seus personagens vivem e revivem histórias que parecem... 
Verdadeiras lendas urbanas. Neste livro, nada, absolutamente nada, é previsível. Quais são os limites físicos e 
psicológicos de um ser humano? O que ele é capaz de suportar? Quem pretende entrar no universo de "Espíritos de Gelo" 
e descobrir isso precisa se preparar para viver emoções intensas - pois quando amor, dinheiro e poder se misturam 
qualquer final pode ser trágico. 

Yousafzai, Malala; Companhia das 
Letras

Quando o Talibã tomou controle do vale do Swat, uma menina levantou a voz. Malala Yousafzai recusou-se a permanecer 
em silêncio e lutou pelo seu direito à educação. Mas em 9 de outubro de 2012, uma terça-feira, ela quase pagou o preço 
com a vida. Malala foi atingida na cabeça por um tiro à queima-roupa dentro do ônibus no qual voltava da escola. Poucos 
acreditaram que ela sobreviveria. Mas a recuperação milagrosa de Malala a levou em uma viagem extraordinária de um 
vale remoto no norte do Paquistão para as salas das Nações Unidas em Nova York. Aos dezesseis anos, ela se tornou um 
símbolo global de protesto pacífico e a candidata mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz...



Estranho Irresistível

Única

Arqueiro

Gosto de Batom Pandorga

Prumo

Jangada

 Lauren, Christina Universo dos 
Livros

Um charmoso playboy britânico. Uma garota determinada a finalmente viver. E uma ligação secreta revelada em cores 
quentes...Após ser traída, Sara Dillon se muda para Nova York em busca de agitação e paixão sem compromisso. É assim 
que ela encontra um sexy e irresistível dançarino britânico de uma boate que não deveria significar nada além de uma noite 
de diversão. Mas a maneira – e a velocidade – com a qual ele acaba com suas inibições está prestes a transformar essa 
relação em algo arrebatador.
A cidade inteira sabe que Max Stella ama as mulheres...

Feitiço - Saga 
Encantadas 2

Pinborough, 
Sarah

Cuidado com o que você deseja! Para fãs de Once Upon a Time e Grimm, a série Encantadas prova que contos de fadas 
são para adultos! Você se lembra da história da Cinderela, com sua linda fada madrinha, suas irmãs feias e um príncipe 
encantado? Então esqueça essa história, pois nesta releitura de Sarah Pinborough ninguém é o que parece. Em um reino 
próximo, a realeza anuncia um baile que encontrará uma noiva para o príncipe e parece que o desejo de Cinderela irá 
ganhar aliados peculiares para ser realizado. Contudo, não será fácil: ela não é a aposta de sua família para esse 
casamento real, e sua fada madrinha precisa de um favorzinho em troca de transformar essa pobre coitada em uma diva 
real...

 Feliz Natal, Alex 
Cross

James Patterson

É véspera de Natal, tempo de paz e fraternidade Infelizmente nem todos pensam assim. Após deter um ladrão que estava 
roubando a caixa de doações da igreja, tudo o que Alex Cross quer é ter uma noite feliz com sua família. Mas, para tristeza 
de seus filhos, de Bree e de Nana Mama, o detetive será convocado para solucionar não apenas um, mas dois casos no 
feriado. Numa bela mansão, uma família é mantida refém Alex atravessa a cidade rumo a uma das regiões mais nobres de 
Washington. Henry Fowler, um famoso advogado que viu sua vida e sua carreira serem arruinadas, ameaça matar os 
filhos, a ex-mulher e seu novo marido. Psicótico e viciado em metanfetamina,..

Petenel, Valter

Na vida tranquila de uma pequena cidade, Anabela e Cleonice, criadas juntas como irmãs, conhecem Cláudio, homem 
bem-sucedido e sedutor, envolvendo-as em um tórrido caso de amor. Neste jogo de amor, sexo e sedução eles participam 
uma relação confusa e cruel. Porém, o tempo cuida de distanciá-los separando-os. Cleonice casa-se com Carlos, um 
homem de comportamento estranho e frio, enquanto Anabela toca sua vida. Em meio a encontros e desencontros, 
alegrias, tristezas e muita sensualidade, esta história se desenrola com um desfecho surpreendente e marcante.

Jogos Vorazes - Em 
Chamas - Guia 
Oficial do Filme

Egan, Kate

Em Chamas, o best-sellerinternacional de Suzanne Collins, é agora um grande filme e este é o companheiro ideal para 
saber tudo o que aconteceu na frente e atrás das câmeras dessa grande adaptação cinematográfica.Materiais exclusivos, 
incluindo fotos e entrevistas. Do roteiro à escolha do elenco, passando pelos novos cenários fantásticos, os lindos 
figurinos, as performances dos atores e a visão do diretor.

Levada ao 
Entardecer - Saga 

Acampamento 
Shadow Falls

Hunter, C. C.

Neste terceiro livro da saga Acampamento Shadow Falls, Kylie quer saber a verdade por pior que ela seja! A verdade 
sobre quem é a sua verdadeira família, a verdade sobre os seus poderes sobrenaturais e a verdade sobre o que ela sente 
com relação a Lucas e Derek. E pra completar, um fantasma vive atrás dela com um aviso terrível: “Alguém vive e alguém 
morre”. Enquanto Kylie tenta desvendar o mistério e proteger aqueles a quem ama, finalmente descobre o segredo da sua 
identidade sobrenatural. E a verdade é bem diferente e muito mais inesperada do que ela jamais imaginou! 



Lilian Carmine

Lumen Editorial

Norte

Ribeiro, Amadeu

O Chamado do Cuco

Suma de Letras

Lost Boys - o 
Verdadeiro Amor 

Nunca Morre
Leya Brasil

O destino os aproximou. Mas poderá também separará-los? Joey Gray acaba de se mudar para uma pequena e estranha 
cidade, e está se sentindo um pouco perdida. Até encontrar um garoto misterioso e encantador bem próximo de sua casa. 
Mas Joey mal suspeita que Tristan Halloway tenha um bom motivo para estar sempre vagando pelo cemitério
da cidade... Perfeito para fãs de Stephenie Meyer e Lauren Kate, Lost Boys é uma história romântica e mágica entre uma 
garota e um fantasma.

Não Estamos 
Abandonados

Coelho, Eliana 
Machado

João Pedro e seus irmãos foram criados sem limites. Todos podiam fazer o que bem entendessem com a conivência dos 
pais, que não admitiam opiniões alheias na educação dos filhos. Em uma madrugada, ele e a namorada sofrem um 
acidente. Tem início a grande jornada redentora de um jovem, como tantos outros, em busca de entendimento e reparação 
dos erros. Ajudado por benfeitores que trabalham na equipe espiritual de Schellida, João Pedro começa sua reforma íntima 
e conhece de perto a iluminada mentora, que o orienta e o estimula a prosseguir no caminho do bem. Neste livro, João 
Pedro apresenta um pouco do trabalho que Schellida e sua equipe desenvolvem na espiritualidade, nos mostrando que, 
verdadeiramente, não estamos abandonados.

Soldán, Edmundo 
Paz

Companhia das 
Letras

Assassinatos brutais cometidos nas vizinhanças de ferrovias aterrorizam os Estados Unidos. O criminoso degola e sangra 
suas vítimas a facadas. Quase sempre as estupra, antes ou depois de mortas. Em seguida, calmamente abre a geladeira 
da vítima e se regala com um sanduíche de presunto, um copo de leite ou uma lata de cerveja enquanto assiste à TV. 
Quando as autoridades divulgam que o suspeito dos crimes pode ser de origem hispânica, uma onda de preconceito e 
violência contra os imigrantes se alastra pelo país. Esse serial killer se torna a obsessão de Rafael Hernández, um 
modesto policial militar do Texas, descendente de mexicanos. Divorciado e distante dos filhos adolescentes, ele se refugia 
de seus problemas pessoais no trabalho e nas relações casuais com prostitutas...

O Amor Não Tem 
Limites

Vida e 
Consciencia

Lúcia era uma mulher solitária e independente. Até conhecer Daniel e se apaixonar perdidamente. Porém, o que parecia 
ser um conto de fadas torna-se um pesadelo. Mesmo após uma relação conturbada e cheia de surpresas, Lúcia recebe o 
maior presente de sua vida: a filha Talita. E é com a adorável menina que ela vai aprender a importância do amor-próprio e 
do perdão, e descobrir as armadilhas do apego excessivo. 

Galbraith, Robert Rocco

Um mistério elegante e emocionante impregnado da atmosfera de Londres - das ruas silenciosas de Mayfair aos pubs 
entocados do East End e à agitação do Soho – “O Chamado do Cuco” é um livro extraordinário, do autor Robert Galbraith 
(pseudônimo de J. K. Rowling). Apresentando Cormoran Strike, este é um romance policial clássico na tradição de P.D. 
James e Ruth Rendell, e marca o início de uma singular série de mistério.

O Bater de Suas 
Asas

Hoffman, Paul

O cenário da trilogia iniciada com a mão esquerda de deus é desolador. Habitado por meninos que foram levados para lá 
muito novos e geralmente contra a sua vontade, o santuário dos redentores é uma mistura de prisão, monastério e campo 
de treinamento militar. Lá, ilhares de garotos são submetidos a uma sádica preparação para lutar contra hereges que 
vivem nas redondezas. A intenção dos lordes opressores, os monges que protegem o lugar, é fortalecer os internos tanto 
física quanto emocionalmente, preparando-os para uma monstruosa guerra entre o bem e o mal. Entre os jovens está 
Thomas Cale. Não se sabe ao certo se ele tem 14 ou 15 anos ou como foi parar ali. 



O Dom

O herói discreto

O Inocente

O Pedido Pandorga

Intrínseca

James Patterson, 
Ned Rust

Os irmãos Allgood nunca desistem de lutar contra os poderes autoritários e desumanos d’O Único Que É O Único, mas, 
agora, eles estão sem Margô — a jovem e atrevida revolucionária; sem Célia — o grande amor de Whit; e sem seus pais 
— que provavelmente estão mortos... Então, em uma tentativa de esquecer suas tristes lembranças e, ao mesmo tempo, 
continuar seu trabalho revolucionário, os irmãos vão parar em um concerto de rock organizado pela Resistência onde os 
caminhos de Wisty e de um jovem roqueiro vão se cruzar. Afinal, Wisty poderá encontrar algo que lhe ofereça alguma 
alegria em meio a tanta aflição, quem sabe o seu verdadeiro amor... 

O Encontro 
Inesperado

Gasparetto, Zibia
Vida e 

Consciencia

Em um relacionamento amoroso, uma mulher exigente e intratável, ciumenta, apegada, sufocou o companheiro que depois 
de sete anos de convivência, não suportando mais saiu de casa. Ela tentara o suicídio uma vez e ameaçava fazê-lo de 
novo caso ele não voltasse. Os pais dela a julgavam fraca e queriam protegê-la, mas a vida os impediu de socorrê-la. 
Quando todos pensavam que aconteceria o pior, a vida intercede a seu favor. Os três irmãos: Franco, Gisele e Carlos, 
surgem nesta história e os fatos começam a mudar. Então aconteceu "O Encontro Inesperado".

Mario Vargas 
Llosa

Alfaguarda

O herói discreto é um romance clássico de Vargas Llosa, que entrelaça, com maestria, histórias de crimes e intrigas, 
amores e reviravoltas. Felícito Yanaqué é o dono de uma empresa de transportes em Piura, no norte peruano. Um dia, 
antes de ir ao trabalho, se surpreende ao encontrar uma carta anônima, presa à porta de sua casa. Sua família e sua 
empresa serão protegidas, diz o texto, mediante um pagamento mensal. Como assinatura, uma sinistra aranha, atrás da 
qual se escondem os chantagistas. Mas ele é um homem que aprendeu com o pai a não se curvar a nada, e fará o 
possível para combater esse perigo invisível. A partir de então, mergulha numa rede de ameaças que irá colocar em risco 
não só seu trabalho, mas as pessoas que ama. Em paralelo, em Lima, Ismael Carrera, viúvo septuagenário dono de uma 
companhia de seguros, decide mudar completamente o rumo de sua vida. 

Harlan Coben Rocco

Ao mesmo tempo forte e avassalador, o livro traz uma história que prende irresistivelmente a atenção - ela trata das 
escolhas que todos nós um dia somos obrigados a fazer e como alguns erros podem mudar nossa vida para sempre. 
Quando jovem, Matt Hunter matou acidentalmente um rapaz quando tentava separar uma briga. Foi preso e condenado a 
quatro anos de prisão. Agora, ao lado da esposa Olívia, grávida de seu primeiro filho, sua vida parece tranqüila, até que 
recebe misteriosas ligações em seu celular com câmera: imagens perturbadoras de Olívia e de um homem misterioso. 
Quando o sujeito morre com dois tiros no rosto...

Ashley, Katie

Durante as semanas seguintes à traição de Aidan, Emma fez o que pôde para seguir em frente. Ignorando as inúmeras 
mensagens de texto e voz e as fl ores, ela não tinha certeza se queria voltar para ele. Mas Aidan não desistiria fácil – 
principalmente não até que Emma o deixasse revelar o segredo de seu passado que o levou a ter fobia de assumir 
compromissos. Mas o destino intervém quando Emma entra em trabalho de parto prematuro e precisa repousar por duas 
semanas. Aidan aproveita para fazer uma proposta surpreendente. Para provar seu amor e comprometimento com ela e 
com seu futuro fi lho, ele pede uma licença do emprego para cuidar dela em tempo integral.

O Oceano No Fim do 
Caminho

Gaiman, Neil

Foi há quarenta anos, agora ele lembra muito bem. Quando os tempos ficaram difíceis e os pais decidiram que o quarto do 
alto da escada, que antes era dele, passaria a receber hóspedes. Ele só tinha sete anos. Um dos inquilinos foi o minerador 
de opala. O homem que certa noite roubou o carro da família e, ali dentro, parado num caminho deserto, cometeu suicídio. 
O homem cujo ato desesperado despertou forças que jamais deveriam ter sido perturbadas. Forças que não são deste 
mundo. Um horror primordial, sem controle, que foi libertado e passou a tomar os sonhos e a realidade das pessoas, 
inclusive os do menino...



O Último Guardião

Objetiva

Obsessão

Arqueiro

Pausa

O Segredo de Ella e 
Micha - Vol. 1

Sorensen, Jéssica Geração 
Editorial

Este livro que você vai ler agora arrancou suspiros de uma legião de leitores americanos, entusiasmados com a escrita 
provocante de Jéssica Sorensen. O segredo de Ella e Micha trata do romance entre dois jovens, mas não é só isso. Os 
protagonistas vão tecendo, em primeira pessoa, uma trama complexa e ao mesmo tempo simples, que envolve temas 
delicados como dramas familiares, traumas psicológicos, medo do futuro e da morte, com naturalidade e sinceridade. Eis o 
que torna o livro tão comovente: sua realidade. Em qualquer lugar do mundo, cada jovem têm um pouco destes dois heróis 
paradoxalmente frágeis com seus traumas, mas fortes para enfrentar a dura realidade da existência e superar seus 
conflitos mais difíceis...

Eoin Colfer Galera Record

Não há nada capaz de abalar Artemis Fowl. Pelo menos, quando esse nada é mortal. Já no universo das fadas, a verdade 
é bem diferente. Opala Koboi se tornou uma pedra no caminho deste prodígio do crime. Uma pedra que acaba de 
retornar... com mais um plano capaz de criar o caos nos dois mundos. Dessa vez, a malvada arqui-inimiga de Artemis está 
invocando os espíritos dos Furiosos, guerreiros milenares que prometem obediência a quem os libertar. As criaturas não 
podem sobreviver neste plano sem um corpo e acabam se apoderando de qualquer ser vivo que cruze seu caminho. 
Incluindo os irmãos mais novos de Artemis. Os guerreiros parecem não compreender que a batalha que travavam antes de 
morrer há muito acabou. Artemis tem até o amanhecer para exorcizar os espíritos do corpo de seus irmãos e enviá-los de 
volta ao lugar de descanso. Será que nosso anti-herói conseguirá a ajuda de certa capitã nesta missão?

Os Últimos 
Quartetos de 
Beethoven

Luis Fernando 
Verissimo

Amor, sexo, relacionamentos, obsessões, violência, morte, tem de tudo em Os últimos quartetos de Beethoven: de 
histórias ligeiras, como a do passageiro com fobia por avião, a mais densas, como a do ex-militante assombrado por 
lembranças do passado. Vícios e virtudes do ser humano temperados pelo humor incomparável de um mestre da narrativa 
curta. Os cinco eram apaixonados pela Livia. Um dia ela teve a ideia de um pacto de sangue para unir a turma até a morte. 
A amizade sobreviverá ao ritual? O texto inédito batiza Os últimos quartetos de Beethoven, o primeiro livro só de contos de 
Luis Fernando Verissimo. Uma espanhola misteriosa e sensual, um ex-preso político atormentado por uma mancha no 
carpete, um expert em vinho que não bebe, um homem que precisa decidir até onde ir para ganhar uma promoção, uma 
violoncelista que exerce um estranho domínio sobre cinco amigos. 

Banks, Maya Leya Brasil

Gabe, Jace e Ash são três dos homens mais ricos e poderosos do país. Eles estão acostumados a conquistar tudo o que 
querem. Tudo. Para Gabe, tudo significa realizar uma fantasia particular com uma mulher que era um fruto proibido - e que 
agora está pronta para ser colhida...
Quando Gabe Hamilton viu Mia Crestwell entrar no salão na inauguração de seu hotel, sabia que iria para o inferno pelo 
que tinha planejado. Afinal, Mia é irmã de seu melhor amigo. Contudo, não é mais uma menininha. E Gabe já esperou 
muito tempo para colocar seus desejos em prática.

Paixão Sem Limites 
- Ele Podia Ter Tudo 

o Que Quisesse. 
Menos Ela.

Glines, Abbi
Blaire Wynn não teve uma adolescência normal. Ela passou os últimos três anos cuidando da mãe doente. Após a sua 
morte, Blaire foi obrigada a vender a casa da família no Alabama para arcar com as despesas médicas. Agora, aos 19 
anos, está sozinha e sem lugar para ficar. Então não tem outra escolha senão pedir ajuda ao pai que as abandonara...

Colleen Hoover Record

Sequencia de Métrica, continua a história do jovem casal Will e Layken. Depois de testado por tragédias, proibições e 
desencontros, o relacionamento dos dois enfrenta novos desafios. A ex-namorada de Will retorna, arrependida de ter 
deixado o rapaz. E está disposta a tudo para reconquistá-lo. Insegura, Layken começa a ler novas razões nos 
comportamentos do rapaz. E na sua insistência para adiar a “primeira vez” de ambos. Presos em uma ironia cruel do 
destino, eles precisam descobrir se o que sentem é verdadeiro ou se fruto da extraordinária situação que os uniu



Intrínseca

Playboy Irresistível

Praga – Gone

Intrínseca

Versus

Perdão, Leonard 
Peacock

Quick, Matthew

Hoje é o aniversário de Leonard Peacock. Também é o dia em que ele saiu de casa com uma arma na mochila. Porque é 
hoje que ele vai matar o ex-melhor amigo e depois se suicidar com a P-38 que foi do avô, a pistola do Reich. Mas antes ele 
quer encontrar e se despedir das quatro pessoas mais importantes de sua vida: Walt, o vizinho obcecado por filmes de 
Humphrey Bogart; Baback, que estuda na mesma escola que ele e é um virtuose do violino; Lauren, a garota cristã de 
quem ele gosta, e Herr Silverman, o professor que está agora ensinando à turma sobre o Holocausto...

 Lauren, Christina
Universo dos 

Livros

Uma linda nerd. Um incorrigível Don Juan. E uma aula de química só para maiores...Quando Hanna Bergstrom escutou de 
seu irmão que ela precisava ter uma vida social e se libertar um pouco da faculdade, ela jurou que iria cumprir essa tarefa: 
sair mais, fazer amigos, começar a namorar. E quem melhor para transformá-la na garota dos sonhos de todo homem do 
que o lindo melhor amigo de seu irmão, o investidor e playboy assumido Will Sumner? Will ganha a vida assumindo riscos, 
mas a princípio ele não bota fé na transformação daquela garota desajeitada... até que numa noite selvagem, sua inocente 
pupila o seduz e acaba ensinando uma lição sobre o que é ficar com uma garota ardente e... inesquecível...

Michael Grant Galera Record

O terror já se tornou parte da vida dos habitantes do LGAR. Eles sobreviveram à fome, às mentiras e ao mais completo 
caos. Agora parecem ter uma trégua. Caine foi exilado em uma ilha, e Drake, que voltou ainda mais cruel e doentio – e 
agora imortal –, está preso. Mas, no LGAR, os problemas não somem assim tão facilmente. Enquanto a água acaba e a 
sede se torna insuportável, uma gripe fatal e contagiosa se espalha por Praia Perdida. E na floresta, um parasita 
transmitido pelas cobras voadoras dá origem a insetos malignos, gigantes e predadores que aterrorizam os habitantes do 
LGAR. 

Predestinados - o 
Destino Os Uniu, Os 

Deuses Os 
Separaram

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...

Princesa Mecânica - 
As Peças Infernais - 

Vol. 3
Clare, Cassandra Record

Continuação de Príncipe mecânico, “Princesa Mecânica” é ambientado no universo dos Caçadores de sombras, também 
explorado na série Os Instrumentos mortais, que chega agora ao cinema. Neste volume, o mistério sobre Tessa Gray e o 
Magistrado continua. Mas enquanto luta para descobrir mais sobre o próprio passado, a moça se envolve cada vez mais 
num triângulo amoroso que pode trazer consequências nefastas para ela, seu noivo, seu verdadeiro amor e os habitantes 
do Submundo.

Profundezas - Col. 
Sereia Vol. 3

Rayburn, Tricia

Um ano depois dos acontecimentos que mataram sua irmã e transformaram Vanessa em sereia, ela tenta 
desesperadamente manter sua família unida e retomar a vida “normal”. Mas, não importa quantas vezes mergulhe ou 
quanta água salgada beba, Vanessa se sente cada vez mais fraca. Ela não tem ideia de como viver na condição de sereia 
e não quer mais ter que lidar com sua recém-descoberta identidade. É tudo assustador demais.



Nacional

Novo Conceito

Novo Conceito

Novo Conceito

Nacional

Sombras Radiantes

Promessas na 
Escuridão

 Matthews, Sadie
Dominic e Beth não estão mais juntos. Pode a confiança quebrada de um amor ser restabelecida? É tudo um mal-
entendido, mas não foi assim que Dominic endendeu. Ainda mais quando Andrei e Anna Poliakov estão intimamente 
envolvidos.

Quero Ser Seu - de 
Amigos A Amantes, 

Um Desejo 
Guardado Por 

Tantos Anos Não 
Pode Mais Ser 

Contido... 

Andre, Bella

Ryan Sullivan sempre gostou muito de Vicki, a quem conheceu na adolescência, quando ela lhe salvou a vida: no 
estacionamento da escola, um carro desgovernado só não o atropelou porque Vicki o empurrou para longe. Desde então, 
eles se tornaram melhores amigos — pelo menos, melhores amigos até onde um homem e uma mulher lindos e sedutores 
conseguem ser...O tempo passou, Vicki casou-se e se separou, e Ryan seguiu sua vida de solteiro. Até o dia em que Vicki 
pediu-lhe um favor: será que Ryan poderia fazer as vezes de seu namorado para afastá-la de um homem mal-intencionado 
e pegajoso?...

Rose na 
Tempestade

Jon Katz

No meio de uma terrível nevasca, a cadelinha Rose insiste em dar conta de seu trabalho como pastora enquanto nos deixa 
a par de suas curiosas reflexões: onde está Katie, que ela nunca mais viu, embora seja capaz de sentir sua presença em 
todo lugar? Quem será aquele cachorro selvagem que parece seu amigo? Por que Carol, a mula, fica parada mesmo 
debaixo de toda a neve que cai? E onde foi parar Sam, que sumiu depois daquele barulho todo? Mas Rose não tem muito 
tempo para suas reflexões divertidas — e às vezes bem corretas. Agora ela deve voltar sua atenção para uma coisa muito 
mais séria: correr atrás de Sam, tentar encontrá-lo e, quem sabe, salvá-lo. No entanto, alguns perigos podem ser 
intransponíveis para uma cachorrinha...

Se Você Fosse 
Minha - Quanto Mais 

Ele Procurava Por 
Ela, Mais Ela Dizia 

Não... Até Que 
Negar Tornou

Andre, Bella

Zach, o mais arredio dos Sullivan, é mecânico e corredor de pistas de alta velocidade. Suas únicas preocupações são: 
como gastar seu dinheiro e com que mulher passar a próxima noite... Até que ele recebe a difícil tarefa de cuidar do fi lhote 
de yorkshire de seu irmão por duas semanas — um total contratempo para um homem como ele.
Mas Zach não tem como negar este favor a Gabe e, muito a contragosto, acaba aceitando cuidar de Ternurinha, a 
cachorrinha que, para piorar, é um terror e certamente precisa de treinamento.

Segredos na 
Escuridão

Matthews, Sadie
Segundo livro da trilogia iniciada em Chamas na escuridão. A paixão por Dominic transformou Beth por completo. La se 
entregou totalmente a ele, colocando seu coração e sua confiança em suas mãos, participando de seus jogos e realizando 
todos os seus desejos. Mas, num momento, ele perde o controle...

Marr, Melissa Rocco

A jovem Aislin era uma garota normal – ou pelo menos ela pensava que sim – até ser escolhida pelo sedutor e perigoso 
Keenan para ser a Rainha do Verão e ingressar num mundo repleto de encantamento e perigos. A saga de Aislin conduz a 
série de sucesso internacional Wicked Lovely, de Melissa Marr, que depois de Terrível encanto, Tinta perigosa e Frágil 
eternidade chega agora ao quarto volume. Em Sombras radiantes, um segredo capaz de mudar os planos da Corte e o 
futuro de todos os seres encantados está prestes a ser revelado. Fantasia, romance e suspense aguardam os leitores em 
mais um capítulo deste surpreendente conto de fadas do século XXI.



Jangada

Intrínseca

Todo Dia

Lumen Editorial

Tinta Negra

Vip

Sussurros ao Luar - 
Os Sobrenaturais - 

Saga Acampamento 
Shadow Falls

Hunter, C. C.

A saga Acampamento Shadow Falls está de volta, em seu quarto volume, e com uma sequência ainda mais explosiva! 
Uma nova ameaça agita o acampamento, mudando para sempre a vida de Kylie, de um jeito que ela nunca imaginou. Kylie 
tem que enfrentar uma gangue de marginais que querem vê-la morta e um avô misterioso que deixa bem claro o quanto 
desconfia de Shadow Falls. Ao mesmo tempo, ela luta para desvendar os segredos da sua identidade e decifrar os seus 
sentimentos por Derek e Lucas. Num mundo em constante tumulto, para Kylie só existe uma certeza: a mudança é 
inevitável e tudo um dia chega ao fim, até mesmo o seu tempo em Shadow Falls.

Tempestade de 
Fogo - O Jovem 

Sherlock Holmes
Andrew Lane

A casa de Amyus Crowe e Virginia está vazia, como se ninguém jamais tivesse morado lá. O misterioso desaparecimento 
dos dois leva o jovem Sherlock Holmes a uma nova aventura, com riscos maiores do que qualquer outra até então. Ao 
seguir as pistas deixadas por seu mentor, o rapaz vai parar na Escócia, onde sequestros e roubos de cadáveres o colocam 
diante de um adversário com poderes muito além de sua habilidade dedutiva: um homem que se diz capaz de controlar os 
mortos. Dessa vez, para salvar seus amigos, o jovem Sherlock Holmes terá que enfrentar algo mais perigoso do que 
nunca: as forças do inferno.

Levithan, David Galera Record

Neste novo romance, David Levithan leva a criatividade a outro patamar. Seu protagonista, A, acorda todo dia em um 
corpo diferente. Não importa o lugar, o gênero ou a personalidade, A precisa se adaptar ao novo corpo, mesmo que só por 
um dia. Depois de 16 anos vivendo assim, A já aprendeu a seguir as próprias regras: nunca interferir, nem se envolver. Até 
que uma manhã acorda no corpo de Justin e conhece sua namorada, Rhiannon. A partir desse momento, todas as suas 
prioridades mudam, e, conforme se envolvem mais, lutando para se reencontrar a cada 24 horas, A e Rhiannon precisam 
questionar tudo em nome do amor.

Tudo Tem Um 
Motivo

Queiroz, Tania

Melissa Bellucci é uma garotinha que fica órfã na Itália durante a Segunda Guerra Mundial e é salva pelo fiel cão de Caleb, 
um homem de bom coração que perdeu a família num assalto. Tempos depois, Caleb, Melissa e as amigas Ruth, Noemi e 
os filhos se mudam para o Brasil. No Rio de Janeiro, Caleb se torna um homem de negócios bem-sucedido. Contudo, 
Melissa, deprimida, engorda muito, entra em depressão e pensa em suicidar-se. Sai de casa e passa a usar seus dons 
espirituais para praticar a agiotagem espiritual. Agora, terá de vencer os problemas que experimentou por conta das muitas 
escolhas erradas. O que será que ela vai aprender?

22 Britannia Road - 
a história de uma 
família separada 

pela segunda guerra 
mundial

Hodgkinson, 
Amanda

Em sua estreia na literatura, a inglesa Amanda Hodgkinson mostra o impacto da Segunda Guerra Mundial na vida 
doméstica ao narrar a trajetória de uma jovem família polonesa que, em um país estranho, busca reconstruir uma rotina em 
comum após anos de separação forçada, dores, traumas, traições e segredos. 22 Britannia Road, é uma obra que lança 
mão de uma abordagem histórica para tratar de aspectos universais e atemporais da condição humana. Ipswich, Inglaterra, 
1946. Janusz Nowak fugiu da Polônia no começo da guerra, se juntou à força aérea e, após o fim dos conflitos, foi morar 
em uma casa de tijolos vermelhos e portão azul ao número 22 da Britannia Road.

Harvey, Kathryn Universo dos 
Livros

Abby Tyler é uma mulher com uma missão. Ela teve seu bebê roubado há mais de trinta anos, antes mesmo que pudesse 
vê-lo. Para localizar a filha e pôr um fim ao seu sofrimento, Abby cria um plano surpreendente que a deixará frente a frente 
com um passado que tentou esquecer. 
Longe dali, três desconhecidas recebem a notícia de que ganharam um prêmio pelo qual, estranhamente, não se lembram 
de ter concorrido. Nenhuma delas está preparada para os encontros luxuosos e eróticos que as esperam em uma semana 
VIP no The Grove, um resort exclusivo no deserto do sul da Califórnia, onde todas as suas fantasias sexuais podem se 
tornar realidade..
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