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A Biblioteca Perdida Prumo

Novo Século

Dean, A. M.

Emily Wess está prestes a ver sua vida mudar drasticamente. Numa hora, ela é uma pacata professora de história, 
sonhando com grandes descobertas e uma vida de aventuras ao melhor estilo Indiana Jones, seu herói da infância. Na 
outra, está embarcando em uma viagem ao redor do mundo, atrás de pistas deixadas por seu mentor, Arno Holmstrand. 
Pistas estas que a levarão a uma descoberta que não se igualava a nenhuma outra que ela pudesse imaginar: a 
localização da biblioteca perdida de Alexandria.Durante sete séculos, ela abrigou o maior patrimônio cultural e científico de 
toda a Antiguidade. 

A Caçada ao Lobo 
de Wall Street

Belfort, Jordan
Planeta do 

Brasil

Jordan Belfort fez uma fortuna no mercado de ações americano nos anos 1990 e viveu uma vida de luxo, drogas, sexo e 
pura loucura. O problema foi que, para enriquecer dessa maneira, ele não seguiu apenas o bom caminho, e o FBI não 
deixou barato... Acusado de fraude de valores mobiliários, manipulação de ações, lavagem de dinheiro e outros inúmeros 
crimes financeiros que nem ele saberia citar, Jordan se viu obrigado a cooperar com a Justiça americana, dedurando 
amigos e antigos colegas para tentar se livrar de uma pena que poderia chegar a 30 anos de prisão – e arruinar de vez sua 
vida.

A Estrela Que Nunca 
Vai Se Apagar

Earl, Wayne Intríseca

Diagnosticada com câncer da tireoide aos doze anos, Esther Grace Earl era uma adolescente talentosa e cheia de vida. 
Fazendo jus ao nome, que em persa significa “estrela”, ela marcou todos em seu caminho com sua generosidade, 
esperança e altruísmo enquanto enfrentava com graciosidade o desgaste físico e mental causado pela doença. Filha, irmã 
e amiga divertida, alto-astral e inspiradora, Esther faleceu em 2010, logo após completar dezesseis anos, mas não sem 
antes servir de inspiração para milhares de pessoas por meio de seu vlog e dos diversos grupos on-line de que fazia parte

A Fúria de Sharpe Cornwell, Bernard Record

No inverno de 1811, Sharpe está na Espanha. Após um combate contra as forças francesas, ele e seu pelotão são 
obrigados a recuar à cidade de Cádis. Lá, Sharpe passa a fazer parte de um perigoso jogo político envolvendo o 
embaixador Henry Wellesley, um violento padre e uma prostituta. Enquanto precisa lidar com os perigos das ruas do último 
reduto espanhol protegido pelos ingleses, o cerco francês à cidade aumenta e Sharpe e seus homens precisam participar 
desse confronto decisivo que culminará na Batalha de Barrosa, um embate heroico e feroz que manchará as praias da 
Espanha de sangue.

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.

A Garota Que Eu 
Quero

Zusak, Markus Intríseca

O Rube nunca amou nenhuma delas. Nunca se importou com elas. Nem é preciso dizer que Rube e eu não somos muito 
parecidos em matéria de mulher. Cameron Wolfe é o caçula de três irmãos, e o mais quieto da família. Não é nada 
parecido com Steve, o irmão mais velho e astro do futebol, nem com Rube, o do meio, cheio de charme e coragem e que a 
cada semana está com uma garota nova. Cameron daria tudo para se aproximar de uma garota daquelas, para amá-la e 
tratá-la bem, e gosta especialmente da mais recente namorada de Rube, Octavia, com suas ideias brilhantes e olhos 
verde-mar. Cameron e Rube sempre foram leais um com o outro, mas isso é colocado à prova quando Cam se apaixona 
por Octavia. 
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Paralela

Arqueiro

Civilização

A Garota Que Você 
Deixou Para Trás

 Moyes, Jojo Intríseca

Durante a Primeira Guerra Mundial, o jovem pintor francês Édouard Lefèvre é obrigado a se separar de sua esposa, 
Sophie, para lutar no front. Vivendo com os irmãos e os sobrinhos em sua pequena cidade natal, agora ocupada pelos 
soldados alemães, Sophie apega-se às lembranças do marido admirando um retrato seu pintado por Édouard. Quando o 
quadro chama a atenção do novo comandante alemão, Sophie arrisca tudo — a família, a reputação e a vida — na 
esperança de rever Édouard, agora prisioneiro de guerra. Quase um século depois, na Londres dos anos
2000, a jovem viúva Liv Halston mora sozinha numa moderna casa com paredes de vidro. 

A Gata do Dalai 
Lama

Michie, David

Diferentes nomes, muitas experiências e uma rotina dividida entre elevação espiritual, celebridades e situações prosaicas. 
"A Gata do Dalai Lama" é um delicioso e delicado relato de uma felina bastante especial, dona de histórias igualmente 
singulares e senso de humor. Salva da morte pelo líder espiritual tibetano mais conhecido do planeta, ela passa a usufruir - 
sem cerimônias - da intimidade de Sua Santidade, de seus ensinamentos e sabedoria. A proximidade com Dalai Lama lhe 
rende também inusitada notabilidade social, status que atrai curiosidade e abre portas em ambientes diversos. Assim como 
na vida, a pluralidade é elemento fundamental deste livro.

A guerra dos tronos 
e a filosofia 

Jacoby, Henry Best Seller Ltda
A honra e a virtude são necessárias para a felicidade ou só ficam no caminho? Poderiam os Wargs, os Lobos gigantes e 
outras criaturas mágicas revelar verdades sobre a consciência e nossa própria realidade? As profecias provam que somos 
meras marionetes do destino, ou somos livres para viver a vida de forma autêntica?

A Invenção Das 
Asas

 Kidd, Sue Monk

Em sua terceira obra, Sue Monk Kidd, cujo primeiro livro ficou por mais de cem semanas na lista de mais vendidos do New 
York Times, conta a história de duas mulheres do século XIX que enfrentam preconceitos da sociedade em busca da 
liberdade. Sue Monk Kidd apresenta uma obra-prima de esperança, ousadia e busca pela liberdade. Inspirado pela figura 
histórica de Sarah Grimke, o romance começa no 11º aniversário da menina, quando é presenteada com uma escrava: 
Hetty “Encrenca” Grimke, que tem apenas dez anos. Acompanhamos a jornada das duas ao longo dos 35 anos seguintes. 
Ambas desejam uma vida própria e juntas questionam as regras da sociedade em que vivem.

A Redenção de 
Gabriel

Reynard, Sylvain

Parecia que eles seriam felizes para sempre. Mas toda relação tem seus conflitos.
Depois do escândalo em que se viram envolvidos em Toronto, Gabriel e Julia se casaram e se mudaram para 
Massachusetts, onde ele dá aula na Universidade de Boston e Julia faz doutorado em Harvard. Agora ela precisa provar 
que não vive à sombra do marido famoso. Mas parece que Gabriel não está pronto para ver a esposa caminhar com as 
próprias pernas. Quando ela é convidada a dar uma palestra em Oxford, surge seu primeiro conflito: a linha de pesquisa 
dela diverge da teoria dele.
Durante a conferência, os dois são obrigados a confrontar antigos rivais, entre eles a incansável Christa, que, ainda 
determinada a humilhar Julia, ameaça revelar um dos segredos mais obscuros de Gabriel.

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.



O Clarim

Agente 6

Arqueiro

Objetiva

Saraiva

A Viagem - Uma 
Busca Pela Verdade

Marques, Giseti

De quanto tempo o homem precisa para encontrar a verdade? Quantos caminhos são necessários até se chegar ao 
objetivo desejado? Existe uma verdade absoluta? Inglaterra século XIX. Na bela Londres desse século morava a influente 
família Stuart. Surpreendida pela morte prematura do filho primogênito William, valoroso oficial do exército, sua irmã Anne 
Carolyn Stuart decide, juntamente com uma irmandade secreta intitulada Os Águias, à qual seu irmão fazia parte, 
investigar a morte do mesmo. Incentivada por outro segredo de seu irmão, decide ir à Rússia, por acreditar que lá 
descobrirá as respostas que procura. Todavia ela não esperava encontrar algo que fosse mudar a sua vida 
completamente...

Smith, Tom Rob Record

Quando a esposa de Liev Demidov é convidada para preparar uma apresentação com adolescentes e ir à sede da Onu 
para promover a paz entre os Estados Unidos e a URSS, o ex-agente da polícia secreta soviética é dominado pela 
paranóia. Ele tem certeza de que há algo por trás do convite. E não está errado. Um incidente durante o evento em Nova 
York culmina em uma tragédia na família de Liev. Tomado pelo luto, resta a ele buscar o responsável pelo assassinato. O 
único homem que sabe o que realmente aconteceu: O agente 6.

Amigas Para Sempre 
- Uma Vida Inteira de 
Cumplicidade Pode 

Ser Destruída Por Um 
Momento de Traição?

Hannah, Kristin

Tully Hart tinha 14 anos, era linda, alegre, popular e invejada por todos. O que ninguém poderia imaginar era o sofrimento 
que ela vivia dentro de casa: nunca conhecera o pai, e a mãe, viciada em drogas costumava desaparecer por longos 
períodos, deixando a menina aos cuidados da avó. 
Mas a vida de Tully se transformou quando ela se mudou para a alameda dos Vaga-lumes e conheceu a garota mais legal 
do mundo. Kate Mularkey era inteligente, compreensiva e tão amorosa que logo fez Tully sentir-se parte de sua família.

Amor Verissimo Verissimo, Luis 
Fernando

Das artimanhas masculinas para levar uma mulher à cama aos desgastes da rotina conjugal, os relacionamentos 
amorosos sempre forneceram um vasto material de inspiração para Luis Fernando Verissimo. Nas cinquenta crônicas 
reunidas em “Amor Verissimo”, o amor aparece em todas as suas variantes: o primeiro amor, o amor à primeira vista, o 
amor platônico, o amor carnal, o “amor” por interesse, o amor pelos amigos, o amor dos pais pelos filhos, o amor por si 
mesmo, o amor antigo, o amor que ultrapassa as barreiras de língua e de nacionalidade...

Ansiedade - Como 
Enfrentar o Mal do 

Século - A Síndrome 
do Pensamento 

Acelerado...

 Augusto Cury

Você sofre por antecipação? Acorda cansado? Não tolera trabalhar com pessoas lentas? Tem dores de cabeça ou 
muscular? Esquece-se das coisas com facilidade? Se você respondeu “sim” a alguma dessas questões, é bem provável 
que sofra da Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA). Considerada pelo psiquiatra Augusto Cury como o novo mal do 
século, suplantando a depressão, ela acomete grande parte da população mundial. Neste livro, você entenderá como 
funciona a mente humana para ser capaz de desacelerar seu pensamento, gerir sua emoção de maneira eficaz e resgatar 
sua qualidade de vida.

Apocalipse Zumbi - 
Inferno na Terra - 

Vol. 2
Callari, Alexandre Generale

A revolta dentro do Quartel Ctesifonte fez diversas vítimas e abalou a estrutura social da já fragilizada comunidade. Manes 
e seus companheiros, contudo, compreenderam uma triste verdade: os seres humanos ficariam sem recursos muito antes 
de o último contaminado morrer. Iniciou-se então a derradeira batalha pela sobrevivência! O líder traçou um plano no qual 
pretendia unir todas as comunidades conhecidas espalhadas pelo país e formar uma única e poderosa força de resistência, 
porém, aos olhos de todos, sua estratégia parecia uma completa insanidade.



Árvore e Folha Martins Fontes

 Hudson, Tara Id Editora

Carvalho, Marina Novo Conceito

Boneco de Neve

Seguinte

Tolkien, J.R.R. Este volume inclui o ensaio Sobre Contos de fadas e o conto Folha, de Migalha (Leaf by Niggle)

Arise – Reviver

Uma noite vai mudar drasticamente a existência de Amélia... mais uma vez! Nesta continuação de Hereafter, Amélia 
precisa proteger as pessoas que ama dos demônios. Eles ameaçam fazer mal a todos os que a cercam e querem arrastá-
la de vez para o submundo. Ela só tem uma escolha... desaparecer para sempre. E abrir mão do seu verdadeiro amor, 
Joshua. É quando um ritual vodu transforma a sua realidade. Algo volta a pulsar de forma surpreendente em Amélia!

Azul da Cor do Mar - 
Em Vez de Fugir Das 

Lembranças, Por 
Que Não Ir Atrás 

Delas?

ACASO, DESTINO OU LOUCURA? No caso de Rafaela, pode ser tudo isso junto. Para alguém como ela, nada é 
impossível. Rafaela sonha desde a adolescência com o garoto que viu uma vez, perto do mar, carregando uma mochila 
xadrez... A ideia fixa não a impediu, porém, de ser uma menina alegre e muito decidida. Ela quer ser jornalista, e seu 
sonho está se concretizando: Rafaela Vilas Boas (um nome tão imponente para alguém tão desajeitado) conseguiu um 
estágio no melhor jornal de Minas Gerais. Mas, como estamos falando da Rafa, alguma coisa tinha que dar errado. O jornal 
é mesmo incrível, mas seu colega de trabalho, Bernardo, não é a pessoa mais simpática do mundo.

Bom Dia, 
Camaradas

Ondjaki
Companhia das 

Letras

Uma Luanda dos anos 1980 com professores cubanos, escolas entoando hinos matinais e jovens de classe média é o 
cenário de Bom dia, camaradas. Do universo do romance também fazem parte as lembranças dos cartões de 
abastecimento, as desigualdades sociais e os conflitos entre modernidade e tradição.
Através do olhar lírico de um garoto, o leitor é levado a uma Angola que acabou de se tornar independente e é obrigada a 
repensar as regras sociais e a questionar as causas da desigualdade. Ondjaki nos conduz aos pequenos acontecimentos 
do cotidiano que mostram como é preciso mais que um decreto para que as mudanças de fato aconteçam. 

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. 

Contos da Seleção - 
o Príncipe e o 

Guarda
 Cass, Kiera

Os dois contos que se passam no universo criado por Kiera Cass, autora da trilogia A Seleção, agora estão disponíveis em 
edição impressa. Em “O Príncipe e O Guarda”, o leitor pode acompanhar de perto os pensamentos e emoções dos dois 
homens que lutam pelo amor de America Singer. Antes de America chegar ao palácio, já havia outra garota na vida do 
príncipe Maxon. O conto O príncipe não só proporciona um vislumbre das reflexões de Maxon nos dias que antecedem a 
Seleção, como também revela mais um pouco sobre a família real e as dinâmicas internas do palácio. 



Convergente

Novo Conceito

Desastre Iminente

Novo Século

Roth, Veronica Rocco

A sociedade baseada em facções, na qual Tris Prior acreditara um dia, desmoronou – destruída pela violência e por 
disputas de poder, marcada pela perda e pela traição. Em Convergente, o poderoso desfecho da trilogia de Veronica Roth 
iniciada com Divergente e Insurgente, a jovem será posta diante de novos desafios e mais uma vez obrigada a fazer 
escolhas que exigem coragem, fidelidade, sacrifício e amor. O livro, que chega ao Brasil no momento em que Divergente 
estreia nos cinemas, alcançou o primeiro lugar na lista de bestsellers do The New York Times e foi o título mais vendido 
pela gigante Amazon no segmento infantojuvenil em 2013.

De Repente 
Acontece - Um 

Garoto, Uma Garota 
e A Possibilidade de 

Um Amor 
Verdadeiro

 Colasanti, 
Susane

De repente acontece fala daquelas paixões que começam do jeito errado e têm tudo para terminar errado – mas, depois de 
ler a última página, a gente acredita que o amor existe.
Se você é uma menina, este livro vai ajudá-la a entender o que se passa na cabeça dos garotos.
Se é um menino... Bem, se você é um menino, também vai gostar de De repente acontece.
Uma história simpática, com cara de vida real. E que poderia acontecer com você ou com a sua melhor amiga!

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...

 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?

Destinos - Série 
Fadas Vol. 4

Pike, Aprilynne Bertrand Brasil

Depois de mais de um milhão de exemplares vendidos nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha e figurar nas principais 
listas de mais vendidos em vários países, "Destinos", quarto volume da Série Fadas, é a conclusão da saga de fantasia 
que conquistou fãs em todo o mundo. Laurel sempre achou que fosse uma garota comum de Crescent City, Califórnia. Ela 
nunca poderia imaginar que há um mundo mágico chamado Avalon e que, nele, ela é uma fada. Depois de descobrir sua 
natureza não humana e enfrentar inimigos perigosos que queriam assassiná-la, a protagonista terá que lutar ao lado de 
seus amigos para evitar que Avalon seja destruída. 

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.



Romeiro, Juliana Objetiva

É Hora de Falar

Pinheiro, Robson

Novo Conceito

Espíritos de Gelo

Esta Valsa É Minha

Doctor Who: Shada

Vista e cultuada em mais de 200 países, a série de TV Doctor Who é um ícone cultural britânico que conquistou mais de 70 
milhões de fãs em 50 anos de aventura.O seriado acompanha o Doutor: um viajante misterioso, vindo do planeta Gallifrey, 
movido pelo desejo de explorar todos os cantos do tempo e do espaço. Um dos Senhores do Tempo, o Doutor é capaz de 
se regenerar para escapar da morte, mudando de corpo, rosto e personalidade. Com seus companheiros, humanos e 
alienígenas, ele protege a Terra e o cosmos contra perigos de todos os tipos. Shada reconta um episódio que nunca foi 
transposto para as telas de televisão, uma aventura “perdida” de 1979.

Lewis, Helen Bertrand Brasil

Autora mapeia as profundezas do Inferno e, ao fazê-lo, arrebata o leitor com uma obra de arte irrepreensível
Março de 1939. As tropas alemãs invadem Praga, e começa o terror para os judeus checos. Inicia-se, então, É hora de 
falar, de Helen Lewis, uma notável e verdadeira história de coragem e resistência durante o Holocausto. O livro foi 
publicado na Europa em 1992, aumentando a fama e o reconhecimento dessa sobrevivente como escritora, locutora e 
oradora. 

Encontro Com A 
Vida 

Casa dos 
Espíritos

“O sangue de Jesus tem poder!”, “Tá amarrado, em nome de Jesus!” são expressões triviais de alguns fieis evangélicos, 
mas que às vezes assinalam acontecimentos extraordinários, dentro e fora das igrejas. Milagres ou não — que importa? 
São os espíritos ou anjos de Deus que incorporam em pastores, inspiram médiuns e profetas e descortinam os caminhos 
da espiritualidade sem fronteiras. Não amarrados, mas com o poder do Evangelho de Jesus, os emissários do Alto atuam 
onde é necessário e onde quer que a fé genuína se manifeste. Em meio às drogas e ao fantasma do HIV, uma mãe 
tomada pela fé e um jovem espírita unem-se em prol de Joana. Em seu despertar, ela conduzirá você por um caminho que 
deixa claro que as barreiras e preconceitos não resistem à força soberana do amor.

Enders - Ninguém É 
Realmente o Que 

Parece
Price, Lissa

Depois que a Prime Destinations foi demolida, Callie pensou que teria paz para viver ao lado do ir-
mão, Tyler, e do amigo, Michael. O banco de corpos foi destruído para sempre, e Callie nunca mais terá de alugar-se para 
os abomináveis Enders. No entanto, ela e Michael têm o chip implantado no cérebro e podem ser controlados. Além disso, 
o Velho ainda se comunica com Callie. O pesadelo não terminou.
Agora, Callie procura uma maneira de remover o chip – isso pode custar sua vida, mas vai silenciar a voz que fala em sua 
mente. Se continuar sob o domínio dos Enders, Callie estará constantemente sujeita a fazer o que não quer, inclusive 
contra as pessoas que mais ama.

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. 

 Fitzgerald, Zelda Companhia das 
Letras

Escrito em um hospital psiquiátrico em apenas seis semanas, Esta valsa é minha é, ao mesmo tempo, um texto 
autobiográfico, um relato de época e um irrecusável convite para penetrar um universo feminino, alegre e sensível, mas 
também pleno de desilusões. 
Num texto denso, Zelda reordena suas ideias através da personagem Alabama Knight: fala da infância à sombra de um pai 
austero, dos namoros e da adolescência no sul dos Estados Unidos, no período entreguerras, da vida com um artista na 
era do jazz, do sonho de se tornar uma bailarina profissional, das viagens à Europa, das festas e do álcool. 



Única

Fruto Proibido Pandorga

Gosto de Batom Pandorga

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...

Fogo - Livro Três da 
Trilogia Breathless

Banks, Maya Leya Brasil

Ash, Jace e Gabe: três dos homens mais ricos e poderosos do país. Eles estão acostumados a conseguir tudo o que 
querem. Absolutamente tudo. 
O que Ash procura é uma mulher que mude o que ele sabe sobre desejo e dominação. Quando se trata de sexo, Ash 
McIntyre sempre explorou seu lado mais selvagem – extremo e sem compromisso. Ele exige estar no controle. E prefere 
mulheres que queiram as coisas desse jeito. Inclusive as que ele dividiu com seu melhor amigo, Jace. Mas Jace está 
envolvido com uma mulher que não pretende dividir. E até mesmo Gabe está em um relacionamento no qual tem tudo de 
que precisa, deixando Ash com uma sensação de cansaço e vazio

Nazareth, Gerald

A vida parecia uma interminável e confortável rotina. Era boa, mas comum. Em um tempo em que se achava que nada 
mais novo e excitante aconteceria, surge o amor. Não um amor qualquer, mas um furacão que assola o coração e 
transforma a vida. Seria um amor para durar? De imediato, não se sabe! Mas como não entrar de cabeça em uma loucura 
inesperada?

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.

Homeland - Como 
Tudo Começou

Kaplan, Andrew Intríseca

Beirute, 2006. A oficial de operações da CIA Carrie Mathison escapa por pouco de uma emboscada durante um encontro 
clandestino com um novo contato, de codinome Rouxinol. Suspeitando que a segurança da operação possa ter sido 
comprometida, Carrie desafia seu chefe num acalorado debate, que acaba por causar sua volta à sede da agência, nos 
Estados Unidos. Especialista em reconhecer e antecipar padrões de comportamento — uma habilidade que se deve em 
parte a seu transtorno bipolar, o qual mantém em segredo para proteger a carreira —, Carrie tem cada vez mais certeza de 
que uma trama terrorista está em andamento. 

Insurgente - Uma 
Escolha Pode Te 

Destruir
Roth, Veronica Rocco

Na Chicago futurista criada por Veronica Roth em Divergente, as facções estão desmoronando. E Beatrice Prior tem que 
arcar com as consequências de suas escolhas. Em Insurgente, a jovem Tris tenta salvar aqueles que ama - e a própria 
vida – enquanto lida com questões como mágoa e perdão, identidade e lealdade, política e amor. 



Ideal

9º julgamento Arqueiro

Ribeiro, Amadeu

O Clone de Cristo

Na Estrada Com Os 
Ramones

Melnick, Monte A.

Considerado por Marky Ramone como o melhor livro sobre os Ramones, a obra de Monte A. Melnick e Frank Meyer é um 
clássico sobre a maior banda punk de todos os tempos. Traz depoimentos de todos os integrantes, jornalistas, amigos, 
parentes, namoradas, equipe e membros de outras bandas. A edição brasileira é ilustrada com dezenas de fotos, cartazes, 
mapas de palco, credenciais e memorabilia do quarteto de Forest Hills. É o típico livro que todo fã de Ramones TEM QUE 
TER.

Noite Sobre As 
Águas

 Turow, Scott Bestibolso

Setembro de 1939. Dois dias depois de a Inglaterra entrar na guerra, um grupo de pessoas privilegiadas reuniu-se em 
Southampton para embarcar no maior e mais luxuoso hidroavião já construído: o Clipper da Pan American. O destino deles 
era Nova York. Um aristocrata inglês fugindo com a família e uma fortuna em joias; um cientista alemão escapando dos 
nazistas; um assassino sob a escolta do FBI; Uma jovem esposa abandonando o marido dominador; um ladrão atraente, 
simpático e inescrupuloso – Todos juntos em uma viagem a bordo de uma aeronave preparada para oferecer ostentação e 
conforto. Esse grupo passaria trinta horas sobrevoando o Oceano Atlântico, mas em vês de se sentirem aliviados por 
deixar a zona de conflito em plena Segunda Guerra, o clima ficava cada vez mais tenso em todo o percurso. 

Patterson, James

Um maníaco impiedoso. Uma jovem mãe e seu bebê são cruelmente mortos dentro do estacionamento de um shopping. 
Sem testemunhas ou indícios da identidade do assassino, só resta à sargento Lindsay Boxer e ao seu parceiro, Rich 
Conklin, uma única pista: três letras escritas com batom vermelho no para-brisa do carro das vítimas. Um assalto 
sangrento. Em outro canto da cidade, a esposa de um astro de cinema é acordada por um ladrão que está fugindo com 
milhões de dólares em joias e pedras preciosas. Antes de conseguir chamar a polícia, ela é friamente assassinada e São 
Francisco fica em estado de histeria.

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. 

O Cavaleiro Dos 
Sete Reinos

Martin, George Leya Brasil

Duzentos anos após a Conquista, a dinastia Targaryen vive seu auge. Os Sete Reinos de Westeros atravessam um tempo 
de relativa paz, nos últimos anos do reinado do Bom Rei Daeron.

É neste cenário que Dunk, um menino pobre da Baixada das Pulgas, tem uma chance única: deixar a vida miserável em 
Porto Real para se tornar escudeiro de um cavaleiro andante. 
Quando adulto, o cavaleiro morre e Dunk decide tomar seu lugar e fazer fama no torneio de Campina de Vaufreixo

Lankford, J. R. Saída de 
Emergência

"O Clone de Cristo" é uma história fantástica sobre uma experiência secreta que pode mudar o mundo: a tentativa de 
clonar Jesus Cristo a partir do Santo Sudário. O Dr. Felix Rossi é o chefe da pesquisa, um conceituado cientista obcecado 
com duas perguntas: será que o tecido do Sudário contém mesmo o sangue de Cristo? E o DNA ainda estará intacto? 
Apesar do caráter sigiloso do experimento, forças obscuras tentam impedi-lo e Rossi não tem tempo a perder: precisa 
encontrar uma mulher para gerar a criança. 



O Ladrão do Tempo

Novo Conceito

O Hobbit e a 
Filosofia

Bassham, 
Gregory; Bronson, 

Eric
Best Seller Ltda

As caminhadas nos ajudam a compreender melhor a vida? O que realmente significa possuir algo? Uma pessoa tem direito 
de decidir o futuro de outra? O Habbit e a Filosofia responde a esta e muitas outras questões pertinentes à obra de J. R. R. 
Tolkien. Sentados nos ombros...

Boyne, John
 Companhia 
das Letras

O ano é 1758 e Matthieu Zela resolve abandonar Paris e fugir de barco para a Inglaterra, depois de ter testemunhado o 
assassinato brutal da mãe pelo padrasto. Apenas um garoto de quinze anos na época, ele leva consigo o meio-irmão 
caçula, Tomas, criança que se vê impelido a proteger. 
Começando com uma morte e sempre em busca de redenção, a vida de Zela é marcada por uma característica incomum: 
antes que o século XVIII acabe, ele irá descobrir que seu corpo parou de envelhecer. Sua aparência é de um homem de 
cinquenta anos, mas o tempo passa e seu físico continua imutável. Ele simplesmente não morre e não faz ideia de qual 
seja a razão para que isso ocorra.

O Livro Dos 
Prazeres Proibidos

Andahazi, 
Federico

Bertrand Brasil

Em 1455, a cidade de Mainz, na Alemanha, está em polvorosa. Não bastassem as revoltas populares tão comuns à época, 
Gutenberg está sendo acusado de comercializar livros clandestinos, de roubar e de praticar bruxaria e satanismo 
juntamente com seus parceiros comerciais, Johann Fust e Petrus Schöffer. Sigfrido de Maguntia, o promotor do caso, é 
considerado o maior copista de seu tempo e tem um interesse especial, já que a Bíblia que os réus copiaram foi 
originalmente escrita por ele próprio...

O Mundo Pelos 
Olhos de Bob

Bowen, James

Depois de um passado difícil, James foi adotado pelo gato Bob. Agora os dois têm um emprego de verdade (são 
vendedores ambulantes de revistas) e se tornaram personalidades conhecidas em toda Londres. Bob tem muitos 
admiradores, que passam todos os dias para vê-lo – alguns deles trazem cachecóis de lã para ajudá-lo a enfrentar os dias 
mais gelados. Entre truques adoráveis e manhãs de puro mau humor, Bob e James se tornam cada vez mais inseparáveis. 
Por trás da divertida história de um homem às voltas com seu animal de estimação, o segundo livro de James Bowen fala 
sobre amizade e esperança. ..

O País Dos Cegos e 
Outras Histórias

Wells, H. G. Alfaguarda

O país dos cegos e outras histórias reúne 18 de suas histórias, onde o fantástico, o terror e até a fábula se alternam em 
narrativas envolventes. Escritas principalmente entre o final do século XIX e o início do XX, mostram um pouco dessa 
faceta do autor menos conhecida no Brasil. Nas páginas de H. G. Wells, tudo acontece: povos esquecidos, ameaças 
interplanetárias, criaturas selvagens e drogas extraordinárias. 

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...



Age

Martins Fontes

Novo Século

Jackson, Vina

Jackson, Vina

O Silêncio do 
Mundo

 Cunha, Liberato 
Vieira da

Liberato Vieira da Cunha marca um novo encontro com seus leitores em "O Silêncio do Mundo". Neste livro, o contista e 
romancista gaúcho volta a exercitar um gênero que lhe reservou posição de relevo na moderna literatura brasileira: a 
crônica. O estilo direto e simples, marcado ora pelo lirismo, ora pela nostalgia e pelo humor, são as marcas registradas 
desse autor.

O Sobrinho do Mago 
- As Crônicas de 

Nárnia 

 Lewis, Clive 
Staples

A história acontece durante o ano de 1900, na Inglaterra, onde duas crianças, Digory Kirke e Polly Plummer, vizinhos EM 
uma fileira de casas conjugadas, descobrem que o sótão de suas casas é interligado por uma passagem secreta. 
Explorando essa passagem, conseguem entrar no até então inacessível quarto do tio de Digory, o tio André, um sujeito 
esquisito e misterioso. Tio André flagra a invasão e covardemente exige como retratação que ambos o auxiliem sendo 
cobaias em seus experimentos com os anéis mágicos, capazes de transportar qualquer pessoa que toque neles para outra 
dimensão...

O Voto de Lenobia Cast, P. C.; Cast, 
Kristin

Evreux, França, 1788: Antes de se tornar a professora favorita de Zoey, Lenobia é apenas uma garota normal de dezesseis 
anos... mas com problemas suficientes para uma vida inteira. Filha ilegítima de um poderoso barão, ela tem de cuidar de 
sua mimada meia-irmã, Cecile. E, como se isso não bastasse, sua marcante beleza atrai indesejada atenção aonde quer 
que vá. Mas o destino intervém, e Lenobia de repente se encontra cercada por outras garotas em um navio rumo a Nova 
Orleans, onde deverão se casar com os rapazes mais ricos da cidade...

80 Dias - A Cor da 
Luxúria

Record

Romance erótico ousado que aborda os demônios que tanto homens quanto mulheres podem encontrar ao buscar prazer 
sem limites.
 Ao conhecer Dominik, professor universitário e herdeiro de uma rica família, a violinista Summer se vê envolvida em um 
jogo erótico de dominação, prazeres obscuros e dor. Presos em uma atração incontrolável, sentem despertar desejos cada 
vez mais perigosos, a que se submetem obedecendo a um impulso mais poderoso que a razão.

80 Dias - A Cor da 
Paixão

Record

A sensual e mundialmente renomada violinista Summer Zahova está de volta a Londres, a cidade onde tudo começou. 
Livre e solteira na hedonística capital inglesa, ela embarca em uma série de aventuras sexuais, novas oportunidades 
excitantes e viagens pela Europa atrás de seus sonhos. Porém, quando o violino de Summer é roubado, o destino traz de 
volta á sua vida o atraente Dominik. Nenhum dos dois pode negar o sentimento que tem um pelo outro, mas o passado 
deixou suas cicatrizes, e ambos percebem que amor e desejo nem sempre podem conviver. Summer sabe dos perigos de 
brincar com fogo, mas alguns prazeres são sedutores demais para se negar.

80 dias - a cor do 
desejo

Jackson, Virna Record

Recém-chegada a Nova York, a sexy violinista Summer Zahova vê sua carreira prosperar sob a supervisão do sedutor 
maestro de uma famosa orquestra da cidade. Enquanto isso, Dominik, frustrado com sua vidinha em Londres, decide 
tentar a sorte em Nova York. Mas com os compromissos profissionais de Summer, a promessa de romance se mostra bem 
diferente do esperado. Decepcionada com o fracasso do relacionamento, ela se deixa levar novamente para um mundo de 
prazer e submissão, mas esse jogo fica realmente perigoso com a chegada de Victor. E desta vez nem mesmo Dominik 
pode ser capaz de livrá- la de seu lado mais sombrio.



Pausa

Playboy Irresistível

Novo Conceito

Operação 
Satiagraha - Os 

Bastidores da Maior 
Operação Já Feita 

Pela Policia Federal

Queiroz, 
Protógenes

Universo dos 
Livros

Chefe do Setor de Inteligência da Polícia Federal, Protógenes Queiroz comandou durante um ano e meio uma equipe de 
26 policiais naquela que ficou conhecida como a maior operação de todos os tempos. E pela primeira vez conta em livro a 
sua experiência em todos os detalhes: o que acontece dentro da base da inteligência, como são feitos os grampos, 
detalhes de diálogos entre investigados, os bastidores da prisão simultânea dos envolvidos... tudo é revelado aqui. E mais: 
por que Protógenes passou a ser perseguido? Como desmontaram as bases da inteligência, mandaram-no para 
reciclagem e invadiram sua casa? Por que agora o alvo é ele? “Quem foi da Inteligência” diz Protógenes “nunca deixa de 
ser. Eu sei que sou vigiado. Assim como o Morcegão não dorme, eu também não durmo.” 

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

 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...

Por Toda A 
Eternidade - 

Algumas Pessoas 
Esperam A Vida 
Inteira Por Uma 

Relação Assim...

Hannah, Kristin

Tully Hart é uma mulher ambiciosa, movida por grandes sonhos que, na verdade, escondem as lembranças de um 
passado de abandono e dor. Ela acredita que pode superar qualquer coisa ao esconder bem fundo os sentimentos de 
rejeição que carrega desde a infância... Até que sua melhor amiga, Kate Ryan, morre. Então, tudo começa a mudar para 
Tully, que se vê escorregando em um precipício cheio de memórias melancólicas e remédios para dormir...

Preto Como o Leite 
e Branco Como o 

Café

Marcondes, 
Sandra

Anubis

Irmãos e irmãs: é mais que chegado o momento de todo o ser humano que habita o Plano Físico ou Plano Espiritual do 
Planeta Terra, sem exceção, compreender que todos nós somos filhos do mesmo Pai, Deus, independentemente da cor da 
pele, do sexo, da aparência física, da classe social, do credo religioso, da profissão, do ser ou não ser homossexual, da 
nacionalidade ou quer que seja. E é por Esse motivo que o espírito Ana nos brinda com esta bela e empolgante obra, que 
se passa em um período da história do Brasil marcado pela presença da escravidão, para mostrar as funestas 
consequências de sentimentos e ações preconceituosas, que repercutem até hoje no século XXI. ..

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.



Versus

Nacional

Paralela

Sombras Radiantes

Jangada

Paralela

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.

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.

Quando Estou Com 
Você

 Kery, Beth

Neste segundo livro, a autora vai contar a intensa paixão de Lucien e Elise, um casal complicado que guarda segredos um 
do outro, mas que parece estar disposto a correr certos riscos. Elise sempre foi linda, impulsiva e incontrolável. Foi 
exatamente isso que Lucien reencontrou enquanto tentava seguir uma nova vida. Mesmo decidido a afastar Elise e o 
passado que ela representa, Lucien logo percebe que sua tarefa não será fácil. Além de ser uma tentação, Elise não 
desiste facilmente, o que obriga Lucien a tomar uma decisão - permite que ela fique, mas de acordo com as regras dele. 
Ela terá que se submeter a ele sexualmente caso queira ficar por perto.

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.

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.

Tabuleiro Dos 
Deuses

Mead, Richelle

Justin March, um investigador de religiões charmoso e traiçoeiro, volta para a República Unida da América do Norte 
(RUAN), após um misterioso exílio. Sua missão é encontrar os responsáveis por uma série de assassinatos relacionados 
com seitas clandestinas. Sua guarda-costas, Mae Koskinen, é linda, mas fatal. Membro da tropa de elite do exército, ela irá 
acompanhar e proteger Justin nessa caçada. Aos poucos, os dois descobrem que humanos são meras peças no tabuleiro 
de poderes inimagináveis.



Te Pego na Saída 

Arqueiro

Arqueiro

1Q84 - Vol. 3

Carpinejar, 
Fabrício

Eldebra
A Coleção Vida em Pedaços apresenta as lembranças de infância de Fabrício Carpinejar. Nestas crônicas, os 
acontecimentos cotidianos ganham de volta a magia perdida com a chegada da vida adulta.
Através das memórias do autor, temos acesso às nossas felicidades de criança.

Tentação ao Pôr do 
Sol – Os Hathaways 

3
 Kleypas, Lisa

Poppy Hathaway está em Londres para sua terceira temporada de eventos sociais. Como nos dois anos anteriores, ela se 
hospedou com a família no hotel Rutledge. E, como nos dois anos anteriores, tudo indica que retornará a Hampshire sem 
ter encontrado um pretendente com quem se casar. Apesar de ser extremamente bonita e gentil, Poppy tem duas grandes 
desvantagens em relação às outras moças: sua inteligência deixa muitos homens acuados e o fato de vir de uma família 
tão pouco convencional faz com que os melhores partidos nem sequer a abordem. Mas o destino a coloca no caminho de 
Harry Rutledge, um homem de passado triste, que venceu na vida por conta própria e aprendeu a encarar tudo como um 
negócio. O dono do hotel não ama ninguém, confia em poucos e manipula todos.

Tentação Sem 
Limites

Glines, Abbi

A vida de Blaire Wynn não foi nada fácil. Sua irmã gêmea morreu muito cedo, seu ex-namorado e melhor amigo a traiu e 
ela precisou cuidar da mãe doente até o último dia de sua vida. Depois de tanto sofrimento, o que ainda seria capaz de 
machucá-la? O terrível segredo de Rush Finlay. Depois de se apaixonar perdidamente por ele, Blaire descobriu algo cruel 
que destruiu para sempre o mundo que conhecia. Agora ela está mais sozinha do que nunca e precisa recomeçar a vida 
longe de todos que a feriram. O único problema é que não consegue deixar de amá-lo. Rush Finlay também não sabe o 
que fazer. Apesar das tentativas dos amigos e da família para animá-lo, o rapaz segue desolado. Ele já não quer saber da 
vida que levava, regada a festas, bebidas e mulheres...

The Walking Dead - 
A Queda do 

Governador - Pat. I - 
Vol. 3

Bonansinga, Jay; 
Kirkman, Robert Record

Após conquistar milhões de fãs ao redor do mundo e vender mais de 200 mil exemplares apenas no Brasil, a franquia de 
zumbis mais celebrada da década está de volta. O terceiro — e último — livro, THE WALKING DEAD: A QUEDA DO 
GOVERNADOR, promete contar em detalhes o destino desse que é o personagem mais controvertido em um mundo 
dominado por mortos-vivos. Com seu senso doentio e muito particular de justiça, ele força prisioneiros a lutarem contra 
zumbis em uma arena, para delírio dos moradores entediados. 

The Walking Dead e 
A Filosofia

Robichaud, 
Christopher

Best Seller Ltda

Cometer suicídio em um mundo infestado de zumbis é moralmente aceitável? Após o fim da civilização, somos obrigados a 
continuar seguindo leis? Prepare-se filosoficamente para o apocalipse zumbi com “The Walking Dead e a Filosofia”. A 
partir destas e muitas outras questões, um grupo de renomados filósofos – baseados nos ensinamentos de mortos 
famosos, como São Tomás de Aquino, Platão e Schopenhauer – procura sanar as dúvidas que podem vir a passar por sua 
cabeça enquanto você decide se crava ou não um machado no crânio de um maldito zumbi.

Murakami, Haruki Alfaguarda

Em um ano próximo a 1984, dois personagens repletos de segredos e envolvidos em tramas obscuras tentam sair de uma 
realidade implacável: o mundo de 1Q84. No último volume da trilogia Haruki Murakami, os protagonistas Tengo e Aomame 
continuam presos ao mundo paralelo de 1Q84, “onde coisas estranhas podem acontecer”. Eles precisam escapar não só 
dessa terrível realidade alternativa, em que duas luas pairam no céu, mas também da ameaça do chamado Povo 
Pequenino e de um sinistro grupo religioso em busca de um acerto de contas. E terão em seu encalço um implacável 
detetive, que se aproxima cada vez mais do esconderijo de Aomame, enquanto desvenda a real conexão entre ela e 
Tengo.
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Um Conto do 
Destino - Acredite 

Em Milagres
Helprin, Mark

É possível amar alguém tão plenamente que a pessoa não pode morrer? Entre o amor e o destino, entre a luz e a 
escuridão, milagres podem acontecer! Em uma noite especialmente fria, o exímio mecânico – e larápio – Peter Lake 
consegue invadir uma mansão do Upper West Side que mais parece uma fortaleza. Ele pensa que não há ninguém em 
casa, mas a filha do dono o surpreende em plena ação. Assim começa o romance entre o ladrão de meia-idade e Beverly 
Penn, uma jovem que tem pouco tempo de vida. O amor que os une é tão poderoso que levará Peter Lake, um homem 
simples e sem instrução, a desejar parar o tempo e trazer os mortos de volta. Surpreendente e intenso,..

Um Desejo 
Selvagem

Day, Sylvia

Um desejo selvagem é o segundo livro da série Renegade Angels, de Sylvia Day. Enquanto os leitores esperam o fim da 
série Crossfire, eles vão adorar se envolver com a paixão selvagem de Vash e Elijah. Neste segundo livro da série, Vash, a 
segunda vampira mais importante do mundo, e Elijah, líder dos licanos, assumem o papel central. Além de serem 
representantes de duas espécies que sempre se perseguiram, Elijah e Vash se odeiam, mas são obrigados a se aproximar 
em busca de parceria numa guerra contra os anjos. O único problema é que o ódio entre eles vai se transformando em 
uma paixão incontrolável.

Um Perfeito 
Cavalheiro

Quinn, Julia

Sophie sempre quis ir a um evento da sociedade londrina. Mas esse parece um sonho impossível. Apesar de ser filha de 
um conde, ela é fruto de uma relação ilegítima e foi relegada ao papel de criada pela madrasta assim que o pai morreu. 
Uma noite, porém, ela consegue entrar às escondidas no aguardado baile de máscaras de Lady Bridgerton. Lá, conhece o 
charmoso Benedict, filho da anfitriã, e se sente parte da realeza. No mesmo instante, uma faísca se acende entre eles. 
Infelizmente, o encantamento tem hora para acabar. À meia-noite, Sophie tem que sair correndo da festa e não revela sua 
identidade a Benedict. No dia seguinte, enquanto ele procura sua dama misteriosa por toda a cidade, Sophie é expulsa de 
casa pela madrasta e precisa deixar Londres. 

Um Romance 
Inesquecível

Bird, Jessica
Universo dos 

Livros

As mulheres mais influentes de Manhattan estão sendo assassinadas e Grace, uma linda herdeira da alta sociedade e 
famosa por sua fabulosa fortuna, é um possível alvo. Relutante, porém vulnerável, ela contrata John Smith para ser seu 
guarda-costas: um homem intransigente que está disposto a tudo para protegê-la. Ao mudar para o apartamento de Grace 
o sentimento entre eles começa a mudar. Ela se sente atraída por John, que dita as regras para sua segurança. E ele 
também não contava com esse desejo incendiário que o tira de qualquer lógica racional. 

Noel, Alyson

Tendo recentemente descartada sua imagem de idiota, e o melhor amigo que foi com ela, Colby Cavendish está ansiosa 
para uma longa temporada de verão com festas, praia, churrasco e claro mais amassos com Levi Bonham, o cara mais 
quente da escolha. Mas seu mundo desaba quando seus pais a mandam embora para passar o verão na Grécia com sua 
tia louca Tally. Preso em uma ilha chata, sem shoppings, nada de sinal de celular e uma tia que fala com as plantas, Colby 
se preocupa que seus novos amigos se esqueçam dela. Mas quando ela conhce Yannis, um bonito grego local, tudo muda. 
Ela experimenta algo mais profundo e mais intenso do que um caso de verão, que a obriga a ver a si mesma, e a vida que 
ela deixou para trás de uma forma totalmente diferente.

Viagem ao Harz Heine, Heinrich

Heinrich Heine (1797-1856) é um dos maiores poetas alemães, ao lado de Goethe e Schiller. A Viagem ao Harz, publicada 
em 1826, é a primeira parte de seus célebres Reisebilder [Quadros de viagem], inéditos no Brasil. A viagem, porém, é mais 
um fio condutor do que o tema central do livro, que inclui poemas, reflexões sobre a vida, arte e política, relatos de sonhos, 
descrições de paisagens, lugares e pessoas que encontra pelo caminho. Além da inspirada tradução de Mauricio 
Mendonça Cardozo, o volume inclui o prefácio de Heine à edição francesa de suas obras, um estudo de Sandra M. 
Stroparo e o célebre ensaio de Théophile Gautier sobre o poeta alemão, escrito em 1856.
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