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A Amante do Rei

Novo Conceito

A Filha Favorita Objetiva

A Garota Silenciosa

Campion, Emma Record

Em meio às armadilhas da corte, o amor de um monarca pode representar poder e riqueza, mas também a mais brutal das 
ameaças. Viúva de um mercador, dona de um segredo capaz de abalar todo o reino, a plebeia Alice Perrers é afastada da 
família para viver sob a proteção da rainha Filipa da Inglaterra. Porém, sua beleza e perspicácia atraem Eduardo III, e o 
caso de amor entre eles logo se transforma em um escândalo na corte. Condenada por todos como uma oportunista que 
enriqueceu manipulando um rei doente, Alice precisa lutar para defender sua honra. 

A Coisa Terrível Que 
Aconteceu Com 
Barnaby Brocket

Boyne, John
Companhia das 

Letras

A família Brocket tinha muito orgulho de ser perfeitamente normal. Alistair, Eleanor e seus dois filhos moravam numa casa 
normal, num bairro normal, onde faziam coisas normais, sempre evitando que algo fora do comum pudesse acontecer. E 
assim levavam uma vida pacata e sem sobressaltos - até o dia em que Barnaby Brocket veio ao mundo. Bastou o caçula 
nascer para todos perceberem que ele era um pouco diferente: logo que se separou do corpo da mãe, o bebê foi parar no 
teto do hospital. Ele flutuava! E aquela incapacidade de ficar com os pés no chão, que no começo parecia apenas uma 
esquisitice de criança, com o tempo se transformou num verdadeiro problema para seus parentes. 

A Escolha do 
Coração

Brooke, Amanda

Recém-casados, Holly e Tom se mudam para uma casa grande e confortável, onde ela espera esquecer de vez os 
fantasmas de sua infância problemática. O destino, contudo, lhe preparou uma surpresa, que se revela depois que Holly 
encontra um relógio lunar enterrado no jardim. O relógio oferece a imagem de um futuro que é ao mesmo tempo animador 
e preocupante: a visão de um lindo bebê nos braços de Tom... mas Holly, estranhamente, não aparece na visão. Em 
pânico diante da previsão, ela teme que um dia precise fazer uma escolha terrível: dar um filho ao marido, sacrificando sua 
própria vida... ou salvar-se e se esquecer para sempre da filha não nascida – a quem Holly já aprendeu a amar.

Koof, Fawzia

Filha de uma das sete esposas de seu pai, Fawzia koofi foi deixada para morrer ao sol logo após seu nascimento — a mãe 
ficou desapontada por não ter dado à luz um menino. “na nossa casa, as mulheres não eram bem-vindas. Quando nasci, 
minha mãe não me quis, me abandonou sob o sol quente. Apesar das numerosas bolhas de queimadura, sobrevivi e, a 
partir desse momento, me tornei sua filha favorita”, relata a autora. No entanto, ela sobreviveu, e a perseverança diante de 
adversidades extremas definiu sua vida. Driblando o destino, tornou-se presidente do parlamento afegão. Ao longo do 
percurso, além de todas as dificuldades que enfrentou por ser mulher em uma sociedade opressora, enfrentou os 
assassinatos do pai e do irmão e sobreviveu a inúmeros atentados contra a própria vida...

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.

Gerritsen, Tess Record

Toda cena do crime conta uma história. Algumas o mantém acordado durante a noite, outras assombram seus sonhos. A 
cena com a qual a policial Jane Rizzoli se depara na Chinatown de Boston fará as duas coisas. Nas sombras escuras de 
um beco está a mão decepada de uma mulher e no último andar cortiço acima está o corpo a quem a mão pertence, uma 
mulher ruiva vestida toda de preto, com a cabeça quase decepada. Dois fios prateados de cabelo não-humano grudados a 
seu corpo. Estes são únicos indícios de Rizzoli.
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A Guerra Pandorga

Novo Conceito

A Queda Suma de Letras

Novo Conceito

O Clarim

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.

Ness, Patrick

Três exércitos marcham em Nova Prentisburgo, cada um tentando destruir os demais. Todd e Viola se vêem presos no 
meio do conflito, sem possibilidade de fuga. Depois que as batalhas começam, como eles poderiam interromper a luta? 
Como eles poderiam estabelecer a paz sendo eles a minoria? E, se a guerra transforma homens em monstros, que 
terríveis escolhas os esperam? De repente uma terceira voz surge na batalha, uma voz determinada a se vingar. O que 
você faria? Seguiria um tirano ou um terrorista? Salvaria a vida da pessoa que você mais ama, ou milhares de estranhos? 
Acreditaria na vitória, ou assumiria que está perdido? Se tornando adultos em meio ao tumulto, Todd e Viola questionam 
tudo o que sabem, correndo através do horror e indignação em direção a um final chocante.

A Luz Através da 
Janela

Riley, Lucinda

A Segunda Guerra Mundial deixou muitos destroços e segredos familiares principalmente na família de Emilie, os De La 
Martinières. Quando sua mãe faleceu, deixando o legado do château da família para ela, a única herdeira, Emilie fica 
devastada e quer vender tudo para que possa voltar à sua rotina comum de veterinária. Entretanto, Sebastian Carruthers 
aparece em sua vida para ajudá-la a cuidar de toda a documentação e a consola nos momentos mais difíceis. Emilie se 
apaixona pela sua gentileza e decide se casar com ele. Assim, ela se muda para a casa do marido, Blackmoor Hall, em 
Yorkshire. Contudo, a vida que ela, ingenuamente, pensa estar começando bem, trará a ela muitas surpresas e revelações 
do presente e do passado de toda uma geração.

Connelly, Michael

A três anos da aposentaria, a carreira do detetive Harry Bosch no Departamento de Polícia de Los Angeles está perto do 
fim. Numa manhã, ele recebe dois novos crimes para solucionar, junto com seu parceiro David Chu. No primeiro, uma 
prova de DNA, encontrada no pescoço de uma vítima de um crime cometido há vinte anos, indica que o criminoso era uma 
criança de apenas oito anos. As evidências levam Bosch a se perguntar se o caso apontaria para uma criança assassina 
ou se houve uma falha do laboratório de análises criminais. O segundo crime investigado não é menos instigante: um delito 
que tem, certamente, caráter político. O filho do vereador Irvin Irving – um antigo inimigo de Bosch – pulou ou foi 
empurrado da janela de um hotel de luxo...

A Rosa da Meia 
Noite

Riley, Lucinda

Atravessando quatro gerações, A Rosa da Meia-Noite percorre desde os reluzentes palácios dos marajás da Índia até as 
imponentes mansões da Inglaterra, seguindo a trajetória extraordinária de Anahita Chavan, de 1911 até os dias de hoje. No 
apogeu do Império Britânico, a pequena Anahita, de 11 anos, de origem nobre e família humilde, aproxima-se da geniosa 
Princesa Indira, com quem estabelece um laço de afeto que nunca mais se romperia. Anahita acompanha sua amiga em 
uma viagem à Inglaterra pouco tempo antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Ela conhece, então, o jovem Donald 
Astbury, herdeiro de uma deslumbrante propriedade, e sua ardilosa mãe.

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...



As Esposas

Novo Conceito

Belo Casamento

A Última Mensagem 
de Nelson Mandela 

Para o Mundo
Okawa, Ryuho  Irh Press do 

Brasil

Nelson Rolihlahla Mandela (1918-2013), conhecido como Madiba, veio até o mestre Ryuho Okawa seis horas após seu 
falecimento e transmitiu sua última mensagem de amor e justiça para todos, antes de retornar ao Mundo Espiritual. Porém, 
a revelação mais surpreendente deste livro é que Mandela é um Grande Anjo de Luz, trazido a este mundo para promover 
a justiça divina, e que, no passado remoto, foi um grande herói da Bíblia. Ele era advogado, cristão protestante, e desde 
jovem militou no movimento de luta contra o apartheid, a segregação racial na África do Sul. Foi considerado traidor e 
condenado à prisão, onde permaneceu por 27 anos.

Popoff, Alexandra
Amarilys

Ana Dostoiévski, Sofia Tolstói, Vera Nabokov, Elena Bulgákov, Nadeja Mandelstam, Natália Soljenítsin: seis esposas de 
grandes literatos russos que desempenharam múltiplas tarefas, atuando como estenografas, revisoras, pesquisadoras, 
tradutoras e editoras dos maridos ilustres. Alguns marcos co cânone literário só vieram a público graças ao empenho 
dessas mulheres, que, vivendo sob regimes autoritários, burlaram corajosamente a censura e preservaram a obra dos 
companheiros de toda sorte de ataque, estabelecendo uma tradição própria, sem par no ocidente. 

As Vozes do 
Coração

Picoult, Jodi Verus

Jane sempre viveu à sombra de outras pessoas. Escapando do pai abusivo ao se casar com o oceanógrafo Oliver Jones, 
ela se vê negligenciada pelo marido, que só tem olhos para a carreira, cada vez mais bem-sucedida. Durante uma 
discussão violenta, Jane se volta contra ele com uma agressividade alarmante, e sua dramática decisão pega todos de 
surpresa. Abandonando Oliver em San Diego, Jane vai atravessar os Estados Unidos com a filha adolescente, Rebecca, 
para encontrar o irmão, Joley, na fazenda de maçãs onde ele vive. Joley guia Jane pelo país por meio de uma série de 
cartas que esperam por ela nas agências de correio das cidades por onde passa. Cada carta fornece instruções precisas 
para que ela encontre a próxima, e cada uma delas dá a Jane a chance de refletir sobre o passado...

Belleville Colbert, Felip

Se pudesse, Lucius aterrissaria em 1964 para ajudar Anabelle a realizar o grande sonho do seu falecido pai. De quebra, 
ajudaria a moça a enfrentar alguns problemas muito difíceis, entre eles resistir à violência do seu tio Lino. Claro que 
conhecer de perto os lindos olhos verdes que ele viu no retrato não seria nenhum sacrifício. Sem conseguir explicar o que 
está acontecendo, Lucius inicia uma intensa troca de correspondência com a antiga moradora da casa para onde se 
mudou. Uma relação que começa com desconfiança, passa pelo carinho e evolui para uma irresistível paixão - e para um 
pedido de socorro.

Mcguire, Jamie Verus

A louca e viciante história de amor de Travis e Abby foi narrada por ela em Belo desastre e por ele em Desastre iminente. 
Como num conto de fadas moderno, sabemos que eles se casaram e foram felizes para sempre... mas quanto realmente 
conhecemos dessa história?
Por que Abby fez o pedido de casamento?
Que confidências eles trocaram antes da cerimônia?
Onde passaram a noite de núpcias?
Quem sabia que eles iam se casar e guardou segredo?...

Caçadores de Obras 
- Primas - Salvando 
a Arte Ocidental da 
Pilhagem Nazista

Edsel, Robert M. Rocco
Um tesouro acumulado durante séculos em toda a Europa. Um continente devastado pela guerra. Um grupo de homens 
determinados a salvar as obras - primas do Ocidente das mãos dos nazistas. 
Esta é sua história.



Novo Século

Jangada

Rosa, Jana Agir

Castro, Mônica de

Caravaggio - Um 
Nome Escrito Em 

Sangue
Rees, Matt

Uma vida entre o sagrado e o profano: a história de Caravaggio, um dos mais talentosos e polêmicos gênios da História. 
Gênio da arte, mestre do barroco, ou um boêmio, violento e blasfemo? Michelangelo de Merisi da Caravaggio foi, ao longo 
dos séculos, pintado com as mais diversas cores, julgado e idolatrado por sua rebeldia e por seu incrível talento. O grande 
artista foi capaz de chocar a sociedade italiana ao pintar figuras elevadas (papas, santos ou mesmo a Virgem) tendo como 
modelos personagens do cotidiano (camponeses, mendigos ou prostitutas) e, ao mesmo tempo, de deslumbrar os homens 
mais poderosos de seu tempo com obras de incontestável beleza...

Cento e Quatro 
Cavalos - Memórias 
de Uma Família na 

África

Mandy Retzlaff Rocco

Comovente relato de superação, união familiar e amor aos animais, Cento e quatro cavalos conta a trajetória de Mandy e 
Pat Retzlaff, expulsos de sua fazenda no Zimbábue quando o ditador Robert Mugabe desapropriou violentamente as terras 
dos agricultores brancos. Numa jornada incerta, eles deixaram a propriedade levando apenas os filhos e os cavalos da 
família, e no caminho acabaram resgatando os animais de outros agricultores deixados à própria sorte.

Cidade da Meia-
Noite

Mitchell, J. Barton

A Terra é conquistada por uma raça alienígena conhecida como os Confederados. A população adulta da Terra 
desaparece de vista, sucumbida pela Estática - um poderoso sinal telepático irradiado pelos alienígenas, que reduz as 
pessoas a um estado de total servidão. Mas existe um grupo imune aos seus efeitos: as crianças e os adolescentes. 
Enquanto isso, Holt Hawkins, um caçador de recompensas, tem como alvo Mira Toombs, uma astuta caçadora de tesouros 
com a cabeça a prêmio. Não demora muito para Holt capturar sua presa, mas a forte atração que surge entre os dois não é 
algo com que ele contasse. A queda de uma nave dos Confederados nas proximidades do lugar onde Holt e Mira estão 
acampados revela uma surpresa - a única sobrevivente é uma garotinha que não se lembra de mais nada a não ser do 
próprio nome: Zoey...

Cidade do Fogo 
Celestial - Os 
Instrumentos 

Mortais - Vol. 6

Clare, Cassandra; 
Joshua, Lewis Galera Record

Em Cidade do fogo celestial, Clary, Jace, Simon e toda a companhia se unem no meio do caos para enfrentar Sebastian, 
cujos poderes colocam tudo em risco. E agora, terão que viajar para outra dimensão para conseguir ter uma chance de 
impedi-lo. Vidas serão perdidas e sangue será derramado nesse último volume, onde o próprio destino do mundo pode ser 
mudado. 

Como Ter Uma Vida 
Normal Sendo 

Louca

Em "Como ter uma vida normal sendo louca": a autoajuda definitiva para todas as mulheres, de todas as idades e em todas 
as situações, Camila Fremder e Jana Rosa presenteiam as leitoras com dicas sobre as mais diversas situações do dia a 
dia, desde como se livrar de pessoas chatas em aviões, parecer intelectual, mesmo sem ser, até como dizer a um amigo 
que ele fede. Além disso, ainda ensina como se comportar na festa do encontro da turma da escola depois de muitos anos 
passados da formatura. O livro é interessante da primeira à última página e apresenta uma visão muito bemhumorada de 
situações que poderiam constranger qualquer pessoa. O prefácio é de Gloria Kalil.

Desejo - Até Onde 
Ele Pode Te Levar?

Vida e 
Consciencia

O que move o desejo? A paixão, a coragem, a força? A obsessão de uma mulher, que desafiou o seu próprio destino para 
viver um amor proibido. Uma história arrebatadora, que vai desafiar tabus e expor um amor atormentado, originado em 
vidas passadas.



Devoção Única

Doce Procura

É Hora de Falar

Ecos da Mente

J. C. Reed

Com uma promissora carreira pela frente, Brooke Stewart não é o tipo de pessoa que se envolve em relacionamentos, 
principalmente em seu trabalho. Entretanto, ao ser enviada para fechar um grande negócio na Itália, ela percebe que uma 
das peças-chave do seu novo projeto é o cara que ela havia abandonado dias antes em sua cama. Jett era um homem de 
negócios. E altamente atraente. Seu sorriso malicioso escondia seus verdadeiros intuitos e seus olhos verdes eram um 
convite permanente. Sexy e arrogante, um cretino e um estranho, disposto a conseguir tudo o que quer e, desta vez, ele 
desejava Brooke, não importando o preço a pagar. 

Diários do Vampiro - 
Canção da Lua - 

Caçadores - Vol. 2
Smith, L. J. Galera Record

Após lutar com os kitsune e escapar dos horrores da Dimensão das Trevas, Elena está prestes a embarcar numa nova 
jornada: a universidade.
Tudo parece estar indo bem. Seu relacionamento com Stefan está melhor do que nunca e Damon aparenta estar mudado, 
mais calmo e se dando bem com todos. Só que quando estudantes começam a desaparecer misteriosamente do campus, 
todos se tornam suspeitos. Principalmente depois que Elena descobre um segredo escondido há muito tempo.

Milne, Kevin Alan Record

Sophie Jones possui uma loja de doces em Seattle. Porém, sua vida não é muito açucarada. Uma série de tragédias, 
desde a morte dos pais em seu nono aniversário, a transformou em uma pessoa amarga. Agora, Garrett, seu ex-noivo, a 
procura para explicar por que a abandonou. Diante da recusa dela em conversar, os dois fazem uma aposta. Garrett 
colocará um anúncio no jornal pedindo provas de que a felicidade duradoura existe. Se conseguir cem respostas 
verdadeiras, ele terá a oportunidade de se justificar... e, quem sabe, recuperar o coração de Sophie.

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. 

Eco - The 
Soulseekers - Vol. 2

Noël, Alyson Leya Brasil

No segundo volume da série The Soulseekers, Daire Santos está de volta para continuar com sua missão de Buscadora. A 
garota acaba de salvar a vida de sua avó, mas um custo. Os Richter, perversa família de feiticeiros, foram soltos no Mundo 
Inferior. Daire e seu namorado, Dace, devem voltar a trabalhar juntos para encontrá-los antes que eles perturbem o 
equilíbrio entre o bem e o mal, e destruam não só a sua pequena cidade no Novo México, mas o mundo inteiro. À medida 
que a relação entre Daire e Dace se aprofunda, Cade vai ficando mais forte do que nunca, construindo seu poder e 
forçando Daire a enfrentar a terrível profecia que envolve todos eles, e que a deixará sem escolha além de reivindicar seu 
destino como Buscadora, às custas de um sacrifício inimaginável para o bem maior de todos...

Powers, Richard Record

Quando Mark Schluter sofre um acidente com sua caminhonete e entra em coma, sua irmã Karin decide ajudar na 
recuperação. Disposta a recomeçar a relação com o irmão do zero, ela se surpreende quando Mark sai do coma e não a 
reconhece, acusando-a de ser uma impostora. Abalada, busca a ajuda do renomado neurologista e escritor Gerald Weber, 
que diagnostica a rara síndrome de Capgras no rapaz. Porém, o transtorno de Mark logo passa a afetar Karin e Weber, 
que se veem em uma jornada de descobrimento pessoal na qual todas as suas escolhas e atitudes serão revistas de 
maneira inesperada.



Lumen Editorial

Suma de Letras

Esta Valsa É Minha

Eu Te Sinto Suma de Letras

Em Busca do 
Verdadeiro Amor

Tozzi, Sônia

Vitória conhece Fausto, um belo rapaz muito apaixonado por ela. Os dois iniciam um namoro para a felicidade de toda a 
família. Contudo, aos poucos, Vitória vai mostrando sua verdadeira índole: dominadora, chantagista e arrogante e Fausto 
termina o relacionamento. O tempo passa e Fausto vai se envolvendo com Inês, irmã de Vitória. Nasce um sincero amor 
entre eles, o que só faz crescer a raiva de Vitória: "Se ele não for meu, não será de mais ninguém". Ela desconhece o fato 
de que suas atitudes tornam mais difícil o cumprimento de suas promessas antes de reencarnar: aprender a amar sem 
possessividade e resgatar seus débitos com Inês e Fausto, já que compromissos do passado entrelaçavam todos esses 
espíritos.

Enfeitiçados Pelo 
Desejo

Day, Sylvia Leya Brasil

Quando magia e desejo se unem, tudo pode acontecer. Max, um poderoso feiticeiro. Victoria, uma bruxa selvagem capaz 
de se transformar. Ele deve caçá- la e submetê-la a seus desejos antes de entregá-la ao Conselho Superior dos 
Feiticeiros, mas algo impensável o obriga a mudar de planos. Uma ligação inesperada faz com que desenvolvam um 
poderoso vínculo, ainda que Max ignore a força dos poderes de Victoria. Juntos devem enfrentar o perigoso Triunvirato, 
três irmãos responsáveis pelo desaparecimento de um antigo amor de Victoria. Em "Enfeitiçados Pelo Desejo", a luta 
contra a magia negra se mistura à crise que as responsabilidades de Max como Caçador e a submissão involuntária de 
Victoria geram para o relacionamento. Serão as forças do mal mais poderosas do que um grande amor?...

Entre o Agora e o 
Sempre

Redmerski, J.A

Camryn Bennett e Andrew Parrish nunca foram tão felizes. Cinco meses depois de se conhecerem num ônibus 
interestadual, os dois estão noivos e prestes a ter um bebê. Nervosa, mas empolgada, Camryn mal pode esperar para 
viver o resto de sua vida com Andrew, o homem que ela sabe que vai amá-la para sempre. O futuro só lhes reserva 
felicidade... até que uma tragédia os surpreende. Andrew não consegue entender como algo tão terrivelmente triste pôde 
acontecer. Ele tenta superar o trauma — e acredita que Camryn esteja fazendo o mesmo. Mas, quando descobre que 
Camryn busca sufocar uma dor imensa de uma forma perigosa, fará de tudo para salvá-la. Determinado a provar que o 
amor dos dois é indestrutível, Andrew decide levar Camryn numa nova jornada carregada de esperança e paixão...

 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. 

Estrangeiro No 
Labirinto

Melo, Wellington 
de

Confraria do 
Vento

Permeado de conceitos da física quântica, da psicanálise e do ocultismo, o livro remete a temas polêmicos e incômodos 
como pedofilia, violência urbana, a manipulação de ongs para interesses privados ou o discurso conservador que parte das 
elites tenta ocultar. Estrangeiro no labirinto é um livro de difícil classificação, com uma estrutura bem peculiar. Dividido em 
cinco capítulos que remetem à árvore da vida da cabala e com cenas introduzidas sempre por duas cartas do tarô, a 
narrativa vai sendo urdida por diferentes narradores ou “cronistas”...

Cao, Irene

É inútil resistir à paixão quando ela te escolhe. O inesperado reencontro de Elena e Leonardo em Roma os levará ao 
verdadeiro amor? Elena virou a página. Os dias de paixão e loucura com Leonardo a tornaram uma mulher mais forte, a 
conduziram ao lado sombrio do prazer, mas agora são apenas uma lembrança que de vez em quando atravessa seu 
pensamento. Hoje Elena sabe o que quer e escolheu Filippo: é por ele que deixou Veneza e se mudou para Roma. A vida 
deles juntos é uma perfeita harmonia, tanto na cama como fora dela. Mas apagar de vez o passado, se o destino faz de 
tudo para impedir isso, é impossível...



Única

Belas Artes

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

Ghost Rider - A 
Estrada da Cura

Peart, Neil

Após a morte da única filha, Selena, e da esposa, Jackie, o músico Neil Peart se transformou em um fantasma – um 
homem sem motivação, esperança ou fé. Sozinho em casa, convivendo com as lembranças, ele decide pegar a estrada 
com sua moto, uma BMW R1100GS, para rodar por 90 mil quilômetros, sem destino, em busca de um motivo para 
preencher o vazio que sente. Esta é a história real de um homem que partiu carregando a morte e o luto, mas transformou 
sua jornada em uma poderosa narrativa sobre a solidão, o amor e, acima de tudo, a paixão pela vida, mesmo quando tudo 
ao nosso redor nos leva a desistir dela.

Guia Politicamente 
Incorreto do Futebol

Mendes Jr., 
Leonardo Leya Brasil

Em ano de Copa, “Guia Politicamente Incorreto do Futebol” marca um golaço nas velhas ideias sobre o esporte. O jeito 
mais fácil de parecer especialista em futebol é repetir ideias com as quais quase tudo mundo concorda. Seleção brasileira 
de 82? Basta dizer que “foi a melhor que já tivemos, apesar de não ter conquistado o Mundial” e pronto: a turma do sofá vai 
te passar uma latinha e te olhar com respeito durante o jogo. Também é assim quando se fala sobre o Ricardo Teixeira 
(“Frio, mesquinho, sem escrúpulos!”) ou o Galvão Bueno (“Esse não entende nada de futebol!”). O problema é que, no 
meio dos clichês futebolísticos repetidos a cada escanteio, há teses cambaleantes e frangos historiográficos.

Hex Hall Hawkins, Rachel Galera Record

Sophie é uma bruxa e está matriculada em Hex Hall, uma escola de crianças tão diferentes quanto ela, e intituladas 
Prodígios. Entre inimigos e paixões, acontecem ataques de um misterioso agressor aos alunos da escola e parece que o 
principal suspeito é o único amigo que Sophie tem. Ligando os fatos, ela descobre que uma antiga sociedade secreta 
pretende exterminar os Prodígios - e ela é a primeira da lista. 

Hex Hall - A 
Maldição – Vol.2

Hawkins, Rachel Galera Record

Continuação de Hex Hall, série de sucesso em vários países. Sophie Mercer pensava ser uma bruxa. Por isso foi mandada 
para Hex Hall, um reformatório para Prodígios — vampiros, fadas, etc — problemáticos. Mas isso foi antes dela descobrir 
um terrível segredo de família... e que estava apaixonada por certo agente do L’Occhio di Dio, uma organização decidida a 
varrer da terra os seres sobrenaturais. Agora, de férias com o pai, ela precisa decidir o que fazer com os próprios poderes, 
um noivo de última hora e uma conspiração que ameaça a paz entre mortais e mágicos.



Iluminadas Intrínseca

Novo Conceito

Iniciada

Intensa Como o Mar

Objetiva

Hex Hall - o 
Sacrifício - Vol. 3

Hawkins, Rachel Record

Sophie Mercer, com os poderes reprimidos e mais vulnerável do que nunca, deve impedir a guerra épica que se aproxima. 
O único feitiço capaz de ajudar Sophie a recuperar os poderes está bem guardado no Hex Hall, onde tudo começou, 
protegido pelas malignas irmãs Casnoff. Acompanhada de sua melhor amiga-vampira Jenna, seu namorado Archer, seu 
noivo Cal (sim, a vida amorosa dela é complicada) e uma fantasma pentelha, Sophie travará uma batalha contra um 
exército de demônios. Mas mesmo com seus melhores amigos e aliados, o destino de todos os Prodígios está nas mãos 
dela, e somente dela.

Beukes, Lauren

Chicago, 1931. Harper Curtis, um andarilho violento, invade uma casa abandonada que esconde um segredo tão chocante 
quanto improvável: quem entra ali é transportado no tempo. Instigado por um comando que parece vir da própria casa, 
Harper persegue as “meninas iluminadas” — garotas cuidadosamente escolhidas em diferentes décadas — com o objetivo 
de matá-las. Voltando no tempo após cada assassinato, seus crimes são perfeitos e impossíveis de serem rastreados. Ou 
pelo menos é o que ele pensa...

Incendeia-Me Mafi, Tahereh

O destino do Ponto Ômega é desconhecido. Todas as pessoas com quem Juliette se importa podem estar mortas. Talvez 
a guerra tenha chegado ao fim antes mesmo de ter começado. Juliette foi a única que restou no caminho d O 
Restabelecimento. E sabe que, se ela sobreviver, O Restabelecimento não sobreviverá. Entretanto, para destruir O 
Restabelecimento e o homem que quase a matou, Juliette vai precisar da ajuda de alguém em quem nunca pensou que 
pudesse confiar: Warner. Enquanto eles lutam juntos para combater o inimigo, Juliette descobre que tudo que ela pensava 
saber sobre seu poder, sobre Warner e até mesmo Adam era uma mentira.

Hocking, Amanda Rocco
Wendy Everly precisa fazer uma escolha impossível. Se não se entregar à Vítima, os Trelê precisarão travar uma guerra 
brutal contra um adversário invencível. Mas como Wendy poderia deixar todos os seus amigos para trás... ainda que essa 
seja a única forma de salvá-los?

Vargas, Ana 
Cristina

Vida e 
Consciência

Conhecer Marieta Guimarães Lins é um desafio. Voluntariosa, enigmática, senhora de muitos segredos, desfila pelo Rio de 
Janeiro, na Belle Époque, despertando raiva e paixão na mesma medida. Seu nome e seus feitos rolam de boca em boca, 
sobre ela todos julgam ter algo a dizer, desde os estivadores do cais até a alta sociedade. Muitos a condenam, outros 
rezam por ela com amor incondicional. Mas, afinal, quem é essa mulher? Sua história é capaz de fazer rir e chorar, cheia 
de surpresas, tabus e emoções intensas. Ela carregou em si um mar de revolta e viveu tempestuosamente, à beira da 
autodestruição. Porém, nas profundezas desse espírito havia um grande amor, incompreendido, apaixonado, varando os 
séculos, forte o bastante para guiá-la em direção à luz. Ditado pelo espírito José Antônio.

Inquisição - o 
Reinado do Medo

Green, Toby

Inquisição: O Reinado do Medo é um trabalho de fôlego do jornalista e professor Toby Green sobre a perseguição religiosa 
institucionalizada por Espanha e Portugal em seus domínios, desses que se tornam referência para os interessados e 
estudiosos do tema. Durante quatro anos, o autor vasculhou alguns dos mais emblemáticos centros de memória e 
pesquisa do mundo - entre os quais os arquivos Secreto do Vaticano, o Geral das Índias e o Histórico Nacional, em Madri, 
as bibliotecas Britânica e a da Ajuda, em Lisboa, além do Museu do Prado. Ao proporcionar uma leitura ampla dos eventos 
e relatos estudados, Green remete-se a Freud ao apontar a neurose, a repressão e as distorções de sexualidade como 
causas principais das mortes e dos tormentos sofridos em nome da fé e de Deus. 



Arqueiro

Agir

Mentes Sombrias Id Editora

Suma de Letras

Jogos do Prazer - 
Ela Perdeu A 
Fortuna e A 
Inocência

Hunter, Madeline

A bela Roselyn Longworth já aceitou seu destino. Depois que o irmão fraudou o banco em que era sócio e fugiu do país 
levando o dinheiro dos clientes, suas finanças ficaram arruinadas, assim como suas chances de conseguir um bom 
casamento.Por isso foi fácil acreditar nas falsas promessas de amor de um visconde. Mas a desilusão não demorou a 
chegar: quando Rose não se sujeitou a seus caprichos na cama, o nobre se vingou leiloando-a durante uma festa em sua 
mansão. Ela acredita que o destino lhe reserva um fim trágico. Ainda mais ao ser arrematada por Kyle Bradwell, um 
homem que venceu na vida pelo próprio esforço, mas não é bem-vindo nos círculos mais exclusivos.

Malala - A Menina 
Mais Corajosa do 

Mundo
Mazza, Viviana

Malala tinha apenas 11 anos de idade quando decidiu levantar sua voz e lutar para que mulheres e meninas tivessem os 
mesmos direitos que os homens em seu país, o Paquistão. Com o apoio de sua família, Malala escolheu a gritar um basta 
às diferenças. Lutou sem armas ou violência, com a coragem das palavras e da educação, com a força da verdade e da 
inocência. Aos quinze anos, em um dia como outro qualquer a caminho da escola, Malala descobriu que o Taliban queria 
matá-la. De maneira grandiosa e emocionante, este livro revela a trajetória, os medos e os sonhos da mais jovem 
candidata ao Prêmio Nobel da Paz.

Bracken, 
Alexandra

Quando completa 10 anos, a garota Ruby vê sua vida mudar completamente. Além do medo de ser vítima de um vírus fatal 
que ataca apenas as crianças, ela é rejeitada por seus pais, que a entregam para a polícia especial. Seu destino é 
Thurmond, um campo de reabilitação criado pelo governo norte- americano para cuidar dessa geração que possui algo 
diferente e ameaçador: são crianças com habilidades especiais. Elas podem controlar pessoas e objetos só com o poder 
da mente. Consideradas perigosas, vivem à margem da sociedade. Mas, aos 16 anos, Ruby consegue escapar de 
Thurmond e muda o seu destino, ao lado de novos amigos, fugitivos como ela: Liam, Zu e Bolota. Juntos, os quatro vivem 
as mesmas dúvidas, medos e inseguranças...

Mentes Sombrias - 
Suspense e Ação 

Para Desvendar Um 
Crime Quase 

Perfeito

Couto, Sérgio 
Pereira

Universo dos 
Livros

Uma sucessão de crimes coloca novamente Little Rock em estado de alerta. Dessa vez, Tony Draschko está diante dos 
mistérios que cercam uma rede gótica chamada Presas Noturnas.
O CSA se vê frente a frente com um universo desconhecido que vai revelar muito sobre os segredos não apenas da 
pequena cidade como também do seu próprio passado.
O assassinato de Mary Watley e Lindsay Willigam tira o sono de Tony. A presença do figurão Stoker, chefe dessa reee, é 
um mistério ainda maior. Ninguém nunca o viu nos eventos da casa noturna Madame Lilith. Mas a impressão de que 
Stoker é onipresente é o que alimenta o medo das pessoas envolvidas nesse caso policial.

Minha Metade 
Silenciosa

Smith, Andrew Gutenberg

Stark McClellan tem 14 anos. Muito alto e magro, tem o apelido de Palito, mas sofre bullying porque é “deformado”, já que 
nasceu apenas com uma orelha. Seu irmão Bosten, o defende em qualquer situação, porém ambos não conseguem se 
proteger de seus pais abusivos, que os castigam quase todos os dias. Ao enfrentar as dificuldades da adolescência, é a 
amizade e o apoio do irmão sua referência de amor. Um dia, porém, o pai descobre um segredo de Bosten, que foge de 
casa. E Palito, em uma jornada de amadurecimento, o buscará para ajudá-lo.

Misery - Louca 
Obsessão

King, Stephen

Paul Sheldon descobriu três coisas quase simultaneamente, uns dez dias após emergir da nuvem escura. A primeira foi 
que Annie Wilkes tinha bastante analgésico. A segunda, que ela era viciada em analgésicos. A terceira foi que Annie 
Wilkes era perigosamente louca.Paul Sheldon é um famoso escritor reconhecido pela série de best-sellers protagonizados 
por Misery Chastain. No dia em que termina de escrever um novo manuscrito, decide sair para comemorar, apesar da forte 
nevasca. Após derrapar e sofrer um grave acidente de carro, Paul é resgatado pela enfermeira aposentada Annie Wilkes, 
que surge em seu caminho...



Ideal

O Alçapão - Livro 3 Seguinte

Ribeiro, Amadeu

Henry, Michel

Místico - The Soul 
Seekers - Livro III

Noël, Alyson Leya Brasil

Depois de ser derrotada e esfaqueada por Cade Richter, seu arqui-inimigo, e quase morrer, Daire Santos volta à vida de 
uma maneira que jamais poderia imaginar. Ao se recuperar dos ferimentos sofridos, e ciente de que as almas de Cade e 
de seu irmão gêmeo Dace estão ligadas ao mesmo destino, ela é obrigada a repensar sua estratégia para acabar com os 
Richter. Com a ajuda de seus amigos, a Buscadora precisa partir em mais uma jornada - desta vez, pelas várias 
dimensões do Mundo Mediano -, não só para impedir que os Richter coloquem em prática um novo plano para controlar o 
Encantamento e todos os seus habitantes, mas também para salvar a alma de seu grande amor, Dace.

Mr. Gwyn Baricco, 
Alessandro Alfaguarda

Alessandro Baricco é um dos escritores fundamentais da atual literatura italiana. Em Mr. Gwyn, ele costura, com 
delicadeza e humor, uma narrativa que aos poucos ganha contornos de fábula: Jasper Gwyn, escritor de sucesso, decide 
abandonar a literatura à procura de uma questão mais essencial...

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.

Mcmann, Lisa

Em mais uma viagem com o Anel do Infinito, os três jovens viajantes do tempo mal voltam para os Estados Unidos e já 
caem em uma armadilha - Riq é confundido com um escravo e perde sua liberdade. Tentando desvendar as pistas 
deixadas pelos Guardiões da História, Dak e Sera precisam ajudar o amigo e descobrir como evitar que a SQ acabe com a 
última esperança de fuga de muitos escravos do país. Riq, por sua vez, não está tão preocupado assim com a missão. Ao 
longo da jornada para se libertar, ele conhece um garotinho muito importante - não para a história do planeta, mas para a 
história do próprio Riq. Agora ele correrá todos os riscos para salvar a vida desse menino, mesmo que o preço a ser pago 
seja alto demais.

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 Cadáver 
Indiscreto

E Realizacoes 
Ltda

Jean Dutheuil é nomeado para trabalhar como tesoureiro – digamos não oficial – de um partido político "especialista" em 
lavagem de dinheiro e falsificação de notas fiscais. Tempos depois, seu cadáver é encontrado misteriosamente dentro de 
um hotel. O mais estranho é que nenhuma investigação policial sobre sua morte é requerida. No entanto, um detetive 
particular, Johannes Michel, é contratado para desvendar o enigma. E é ele mesmo quem nos relata suas investigações. 
Narrador lúcido e destemido, pouco a pouco ele desfaz os nós da intrigante morte do tesoureiro. E, ao ritmo de uma 
linguagem sincopada, o leitor é convidado a participar ativamente da averiguação do caso e vai descobrindo as dimensões 
desse crime...



Novo Século

Novo Século

Seguinte

Objetiva

O Momento

O Cavaleiro de 
Bronze - A Saga de 
Um Lindo Amor Em 
Meio Aos Horrores 

da Guerra

Simons, Paulina A Segunda Guerra Mundial ainda não havia alcançado a cidade de Leningrado, onde as duas irmãs Tatiana e Dasha 
Metanova viviam, dividindo um pequeno cômodo com seu irmão, seus pais e avós.

O Cavaleiro de 
Bronze - Livro II - o 

Portão Dourado
Simons, Paulina

No início da guerra, em 22 de junho de 1941, o dia em que Alexander e Tatiana se conheceram, havia três milhões de civis 
em Leningrado. Na primavera de 1942, apenas um milhão de pessoas permaneciam ali. E o cerco não havia terminado. 
Depois de deixar Tatiana e Dasha Metanova dentro de um caminhão que seguia pela Estrada da Vida com destino a 
Molotov, Alexander não tinha nada além de esperanças. Não havia uma única correspondência sequer de Dasha ou 
Tatiana, nada que indicasse que ambas haviam chegado em segurança a seu destino. Na segunda parte de uma das 
maiores sagas de amor de todos os tempos, será praticamente impossível conter a emoção ao acompanhar a busca 
obstinada do ilustre oficial do Exército Vermelho, Alexander Belov, por sua Tatiana...

O Códex Dos 
Caçadores de 

Sombras

Clare, Cassandra; 
Joshua, Lewis

Galera Record

Tudo sobre o mundo dos caçadores de sombras da série os instrumentos mortais, Anjos, demônios, fadas, vampiros, 
lobisomens, feiticeiros: todos eles existem e precisam ser administrados e mantidos em paz"O Códex dos Caçadores de 
Sombras" abrange tudo: a história e as leis do mundo dos Caçadores de Sombras; como identificar, interagir e, se 
necessário, matar os diferentes tipos de habitantes do Submundo; qual lado da estela você deve usar para escrever. Com 
estudos sobre geografia, história, magia e zoologia, todos condensados em um só volume, o Códex está aqui para ajudar 
novos Caçadores de Sombras a navegar pelo lindo, porém muitas vezes brutal mundo que habitamos.

O Feitiço Azul - 
Série Bloodlines - 

Vol. 3
Mead, Richelle

A atual missão da alquimista Sydney Sage fez com que ela revisse seus conceitos não só sobre os vampiros, mas também 
sobre a própria organização à qual pertence, responsável por esconder a existência dessas criaturas do resto da 
humanidade. Sydney acabou descobrindo um grupo dissidente que tinha muito em comum com os alquimistas, mas 
objetivos bem mais radicais. Certa de que seus superiores estão guardando segredos sobre essa facção paralela, ela 
contará com a ajuda do misterioso ex-alquimista Marcus Finch para tentar desvendá-los. Mas isso só será possível se ela 
conseguir escapar de uma ameaça ainda mais urgente: uma feiticeira cruel que suga a alma de jovens usuárias de magia...

O Ladrão No Fim do 
Mundo - Borracha, 

Poder e As 
Sementes do 

Império

Jackson, Joe

A história de como o inglês Henry Wickham contrabandeou 70 mil sementes de seringueiras da Floresta Amazônica para a 
Inglaterra no século XIX é um dos casos mais ilustrativos de biopirataria de espécies amazônicas. Movido pela ambição de 
crescer na indústria da borracha, à época tão importante quanto a do petróleo hoje, Wickham decide explorar a selva 
amazônica na Venezuela e no Brasil. Após enfrentar todos os perigos da floresta, cobras e insetos gigantes, índios 
Yanomami e outras experiências que quase o levaram à morte, Henry Wickham retorna à Inglaterra com milhares de raras 
sementes de seringueira que produzia uma borracha super resistente...

 Kennedy, 
Douglas

Planeta do 
Brasil

Thomas Nesbitt é um escritor recém-divorciado que está em crise de meia-idade. Vivendo de maneira bastante reservada 
no Maine — em contato apenas com a filha e tentando se recuperar pelo fim de um longo casamento – sua solidão é 
interrompida em uma manhã de inverno quando recebe uma caixa. O nome Dussmann, que está marcado no embrulho, o 
desestabiliza completamente, pois pertence à mulher com quem ele teve um caso de amor intenso, em Berlim, 25 anos 
antes. Durante um período em que a cidade era dividida em duas e as lealdades pessoais e políticas eram frequentemente 
intimidadas pelas sombras profundas da Guerra Fria. Recusando-se, inicialmente, a enfrentar o que ele pode encontrar na 
caixa,..



O Pacifista

O Rei

Intrínseca

Única

Boyne, John Companhia das 
Letras

Inglaterra, setembro de 1919. Tristan Sadler, vinte e um anos, toma o trem de Londres a Norwich para entregar algumas 
cartas à irmã mais velha de William Bancroft, soldado com quem combateu na Grande Guerra. Mas as cartas não são o 
verdadeiro motivo da viagem de Tristan. Ele já não suporta o peso de um segredo que carrega no fundo de sua alma, e 
está desesperado para se livrar desse fardo, revelando tudo a Marian Bancroft. Resta saber se o antigo combatente terá 
coragem para tanto.Enquanto reconta os detalhes sombrios de uma guerra que para ele perdeu o sentido, Tristan fala 
também de sua amizade com Will, desde o campo de treinamento em Aldershot, onde se encontraram pela primeira vez, 
até o período que passaram juntos nas trincheiras do norte da França...

Ward, J. R. 
Universo dos 

Livros

Depois de recusar seu trono por séculos, Wrath, filho de Wrath, finalmente assumiu o manto de seu pai – com a ajuda de 
sua amada companheira. Mas a coroa pesa fortemente em sua cabeça. Enquanto a guerra com os Redutores continua, e a 
ameaça vinda do Bando de Bastardos está chegando perto de acontecer, ele é forçado a fazer escolhas que põe tudo e 
todos em risco. Beth Randall pensou que sabia no que estava se metendo quando ela se relacionou com o último vampiro 
puro-sangue no planeta: não seria nada fácil. Mas quando ela decide que quer ter um filho, percebe que não estava 
preparada para a resposta de Wrath – ou a distância que essa decisão criaria entre eles. A questão é: o amor verdadeiro 
vencerá?

O Segredo da 
Bastarda

 Norton, Cristina Casa da 
Palavra

A portuguesa Eugênia de Meneses, neta do marquês de Marialva, passa dias felizes da sua infância no Brasil do século 
XVIII. Encanta-se com a beleza do lugar e com os escravos, conhece o célebre escultor que trabalha com o cinzel 
amarrado ao braço: Aleijadinho.Quando volta a Portugal, descobre outro mundo: é apresentada à família real e chamada 
para ser dama de companhia da princesa Carlota Joaquina. A partir de então, Eugênia vê a sua vida tornar-se um 
verdadeiro pesadelo: a impiedosa princesa a acusa de ter um caso com D. João VI. E ela sabe que não sairá do crime 
impunemente.Baseando-se em fatos reais, Cristina Norton conta neste romance comovente uma história abafada por 
ordem régia durante mais de duzentos anos.

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...

O Segredo do Meu 
Marido

Moriarty, Liane

Imagine que seu marido tenha lhe escrito uma carta que deve ser aberta apenas quando ele morrer. Imagine também que 
essa carta revela seu pior e mais profundo segredo — algo com o potencial de destruir não apenas a vida que vocês 
construíram juntos, mas também a de outras pessoas. Imagine, então, que você encontra essa carta enquanto seu marido 
ainda está bem vivo...

O Teste - o Seu 
Tempo Está 
Acabando...

Charbonneau, 
Joelle

No dia de formatura de Malencia ‘Cia’ Vale e dos jovens da Colônia Cinco Lagos, tudo o que ela consegue imaginar – e 
esperar – é ser escolhida para O Teste, um programa elaborado pela Comunidade das Nações Unificadas, que seleciona 
os melhores e mais brilhantes recém-formados para que se tornem líderes na demorada reconstrução do mundo pós-
guerra. Ela sabe que é um caminho árduo, mas existe pouca informação a respeito dessa seleção. Então, ela é finalmente 
escolhida e seu pai, que também havia participado da seleção, se mostra preocupado. Desconfiada de seu futuro, ela 
corajosamente segue para longe dos amigos e da família, talvez para sempre. O perigo e o terror a aguardam. Será que 
uma jovem é capaz de enfrentar um governo que a escolheu para se defender? 



O Último Contato Fundamento

Jackson, Vina

Arqueiro

Os Forasteiros

Panteão

Perda Total Objetiva

Edwards, Mark ; 
Louise Voss

Depois de anos morando em outro país, a respeitada médica virologista Kate Maddox está de volta à Inglaterra. Fugindo 
do marido, ela trouxe o filho pequeno e o sonho de recomeçar em seu país natal. Porém, para realizar esse desejo, ela terá 
que enfrentar um fantasma de seu passado - e reviver lembranças amargas e mortais. Há 20 anos, quando foi voluntária 
em uma experiência que buscava a cura para a gripe comum, Kate conheceu seu grande amor, um médico chamado 
Stephen. Mas eles foram separados por um duro golpe do destino - um incêndio misterioso, que fez diversas vítimas, e que 
a jovem preferiu enterrar na memória junto com a dor da perda. Agora, ao conhecer um homem que está ligado a ela de 
uma estranha maneira, a médica trilha um caminho que levanta inúmeras perguntas...

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.

Os Assassinos do 
Cartão-Postal

Patterson, James

Uma viagem para conhecer as mais belas cidades da Europa é o sonho de qualquer pessoa. Porém, o detetive da NYPD 
Jacob Kanon não está interessado nos pontos turísticos. Após receber a notícia do brutal assassinato de sua filha e 
namorado, mortos em Roma, Kanon viaja para o Velho Continente para tentar juntar pistas sobre o crime que mudou sua 
vida. E a onda de assassinatos está só começando: jovens casais são encontrados mortos em Paris, Copenhague, 
Frankfurt e Estolcomo.
Os crimes parecem não estar conectados, com exceção de um cartão-postal enviado para o jornal local da cidade de cada 
nova vítima. Quando o repórter sueco Dessie Larsson recebe um postal, Kanon junta forças com o jornalista e partem para 
o novo destino para tentar capturar o serial killer.

Paver, Michelle Intríseca

Hylas tem uma rotina pacata: vive com a irmã e pastoreia cabras nas montanhas. Até o dia em que os dois são atacados 
por homens com armaduras e lanças de bronze, a pele escondida por uma camada escura de cinzas. Hylas escapa, mas a 
irmã desaparece. Agora ele precisa lutar pela própria vida, fugindo dos guerreiros, e fazer de tudo para encontrá-la. Para 
vencer os diversos desafios que o esperam, seus únicos aliados são Pirra, a filha rebelde da Sacerdotisa Suprema, e um 
golfinho chamado Espírito. Os guerreiros, com suas armaduras negras, seguem incansáveis na busca por Hylas. Mas por 
que estão caçando o menino? E como ele sobreviverá?

Bourne, Sam Record

Enquanto a Europa é devastada pela guerra e os Estados Unidos hesitam em se unir à luta contra o nazismo, James 
Zennor retorna para sua casa, em Oxford, depois de seu treino matinal de remo e descobre que sua esposa desapareceu 
com o filho, deixando apenas um bilhete dizendo que o ama. Ele logo inicia uma busca incansável, uma jornada que o leva 
da Inglaterra a clubes e sociedades secretas de Yale. Aos poucos, ele descobre que o sumiço de sua família pode estar 
relacionado a uma terrível conspiração, capaz de fazer seu país sucumbir a Hitler de uma vez por todas.

Sant'anna, Ivan

Os voos 402, 1907 e 3054 protagonizaram alguns dos episódios mais trágicos da história da aviação brasileira. As 
circunstâncias que envolveram cada um desses acidentes mobilizaram a opinião pública, revelaram falhas no sistema 
aeroviário, e revoltaram o país. A ausência de sobreviventes torna esses acontecimentos ainda mais estarrecedores.
Em cada avião, nos poucos segundos em que pilotos, copilotos e tripulantes se viram diante de seu maior desafio — a luta 
pela sobrevivência ?, a batalha já estava perdida. Ivan Sant’Anna, autor do impactante Caixa-preta, relata em Perda Total 
os meandros dessas histórias, mesclando à narrativa o rigor técnico dos fatos apurados e o toque humano dos relatos 
sobre as vidas afetadas pela tragédia.



Única

Primeiro Amor Novo Conceito

Lumen Editorial

Recomeço

Restos Humanos Intrínseca

Novo Século

Poder - Saga 
Encantadas - Livro 3

Pinborough, 
Sarah

Acordar uma princesa pode ser letal. Para fãs de Once Upon a Time e Grimm, a série Encantadas prova que contos de 
fadas são para adultos! Quando um príncipe mimado é enviado pelo seu pai para tentar desvendar os mistérios de um 
reino perdido, ninguém imagina os perigos que ele encontrará pela frente! Acompanhado da figura sóbria e sagaz do 
Caçador e de Petra, uma jovem valente que possui uma ligação muito forte com a floresta, o príncipe acaba encontrando 
um reino adormecido por uma estranha magia. Todos os seres vivos foram cercados pela densa mata e estão dormindo, 
em um sono pesado demais, que só poderia vir da magia. Mas que tipo de bruxaria assolaria uma cidade inteira e seus 
habitantes?...

Patterson, James

Axi Moore é uma garota certinha, estudiosa, bem comportada e boa filha. Mas o que ela mais quer é fugir de tudo isso e 
deixar para trás as lembranças tristes de um lar despedaçado. A única pessoa em quem ela pode confiar é seu melhor 
amigo, Robinson. Ele é também o grande amor de sua vida, só que ainda não sabe disso. Quando Axi convida Robinson 
para fazer uma viagem pelo país, está quebrando as regras pela primeira vez. Uma jornada que parecia prometer apenas 
diversão e cumplicidade aos poucos transforma a vida dos dois jovens para sempre. De aventureiros, eles se tornam 
fugitivos. De amigos, se tornam namorados. Cada um deles, em silêncio, sabe que sua primeira viagem pode ser também 
a última, e Axi precisa aceitar que de certas coisas, como do destino, não há como fugir...

Quando o Passado 
É Mais Forte

Castro, Maurício 
de

André deixou a amante Lílian para se casar. Ela finge aceitar a separação, mas esta era apenas uma estratégia para o 
início de um torturante processo de vingança: Lílian se aproxima da família de André e começa a chantageá-lo. Onde isso 
iria parar? A tensão reinante termina com um acidente. Termina? Absolutamente não. Tem início um processo obsessivo 
cujo objetivo é afetar toda a família de André. Com a ajuda de Juliano, irmão de André, e Rute, babá das crianças do casal, 
ambos espíritas, as origens do problema e as relações conturbadas são descobertas em uma encarnação distante, 
comprovando a justiça da Lei da Ação e Reação e ensinando-nos que só o amor puro é capaz de vencer os obstáculos da 
vida.

Cat Patrick Intríseca

Tudo começou com um acidente de ônibus. Daisy Appleby era pequena demais para lembrar — tem apenas flashes do 
acidente que a matou e de ter sido trazida de volta à vida. A partir daquele momento, ela se tornou uma das catorze 
crianças que fazem parte de um programa secreto do governo que visa aprovar um novo medicamento: o Recomeço. Dez 
anos depois, Daisy, agora com quinze, já morreu outras quatro vezes. A cada morte ela recebe um novo sobrenome, vai 
para uma nova cidade e ganha uma nova história. A única constante em sua vida é a própria inconstância. É ao chegar à 
cidade de Omaha — então com a identidade de Daisy West — que ela conhece Matt e Audrey, seus primeiros amigos de 
verdade...

Haynes, Elizabeth

Ao encontrar por acaso o corpo de uma vizinha em avançado estado de decomposição, Annabel Hayer, que trabalha com 
análise de informações para a polícia, fica horrorizada ao pensar que ninguém — e isso inclui ela mesma — sentiu falta 
daquela mulher. De volta ao trabalho, ela vasculha os arquivos policiais e encontra dados que mostram um aumento 
significativo de casos como aquele nos últimos meses em sua cidade. Conforme aprofunda a investigação, Annabel parece 
cada vez mais convencida de estar no rastro de um assassino, e é obrigada a enfrentar os próprios demônios e a própria 
fragilidade. Será que alguém perceberia se ela simplesmente desaparecesse? Um thriller psicológico extremamente 
perturbador, “Restos Humanos” fala de nossos medos mais obscuros, mostrando como somos vulneráveis...

Revelada - Série 
House Of Night

Cast, Kristin

Neferet está agora mais poderosa do que nunca, e sua busca por vingança ameaça as vidas não apenas de Zoey e seus 
aliados, mas de toda a humanidade. O caos impera em Tulsa, e todos passam a culpar a Morada da Noite por isso. Poderá 
Zoey impedir os planos terríveis de Neferet a tempo, antes que seu ódio possa desencadear uma guerra de consequências 
devastadoras? A série House of Night é um dos maiores fenômenos do mercado editorial, tendo alcançado a primeira 
posição na lista dos mais vendidos em países como Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, mantendo-se na lista de 
best-sellers do The New York Times por cerca de 150 semanas consecutivas.



Roleta Russa Arqueiro

Sonho Perigoso

Suspeitos Nacional

Matthews, Jason

Desde pequena, o sonho de Dominika Egorova era fazer parte do Bolshoi, o balé mais importante da Rússia. Após ser 
vítima de uma sabotagem, porém, ela vê sua promissora carreira se encerrar de forma abrupta. Logo em seguida, mais um 
golpe: a morte inesperada do pai, seu melhor amigo.
Desnorteada, Dominika cede à pressão do tio, vice-diretor do serviço secreto da Rússia, o SVR, e entra para a 
organização. Pouco tempo depois, é mandada à Escola de Pardais, um instituto onde homens e mulheres aprendem 
técnicas de sedução para fins de espionagem.

Sempre Teremos o 
Verão - Vol. 3

Han, Jenny Galera Record

Belly sempre esteve dividida entre os Fisher. Mas isso parecia ter ficado no passado. Assim como os incríveis dias de 
verão na casa de praia em Cousins Beach. Conrad, seu primeiro amor, se tornou apenas uma recordação. Agora, era 
Jeremiah quem ela amava, era com ele que Belly imaginava o futuro. 
Eles resolvem se casar e passar o resto da vida juntos, mesmo que para isso precisem enfrentar as famílias, que desde o 
início são contra essa decisão. Mas quando Belly retorna à casa de praia e reencontra Conrad, antigos sentimentos vêm à 
tona. Com o dia do casamento se aproximando, as incertezas só aumentam. Seria possível voltar atrás? Ou melhor, seria 
o certo a fazer? Mais uma vez ela está na casa de praia, dividida entre os dois únicos meninos que já amou...

Sombras de Um 
Segredo

Germano, 
Berenice

Vivaluz

Neste envolvente romance, repleto de ação e mistério, irmã Vitória abre a porta do tempo e nos convida a penetrar a 
Espanha do século 14. Na região de Castela, ao sul de Madri, em meio a chamas criminosas, a linda e jovem Raquel é 
arrancada de seu lar e começa uma fuga alucinada para salvar a própria vida. Dom Fernão - um nobre poderoso e 
enigmático - empreende feroz perseguição, enquanto controla os senhores daquelas terras com ardilosas manipulações, 
realizando uma verdadeira caça às bruxas. Fugindo sem descanso, Raquel não entende o que aquele homem tem contra 
ela. Qual o motivo de tanta hostilidade? O ódio e a violência deixam suas marcas...

Garcia, Kami; 
Stohl, Margaret Galera Record

Acompanhe o icônico e instável casal de personagens que cativou o público, Link e Ridley, enquanto finalmente se 
graduam do ensino médio e estão prontos para deixar a cidadezinha de Gatlin. Após uma discussão com Link, Ridley 
acaba sozinha em Nova York, e se metendo com um tipo de gente que não parece nada inocente. “Sonho Perigoso” é uma 
ponte entre a saga Beautiful Creatures e a nova série de Kami Garcia e Margaret Stohl, Dangerous Creatures.

Crais, Robert

Scott não está bem desde a aterrorizante noite em que homens não identificados assassinaram sua parceira Stephanie e 
quase o mataram também, deixando- o cheio de ódio, humilhado e sempre à beira de um ataque de nervos. Maggie 
também não está bem. A pastora-alemã sobreviveu a três temporadas no Iraque e Afeganistão farejando explosivos até 
perder seu tratador no ataque de um homem-bomba. Seu estresse pós-traumático é tão grave quanto o de Scott. Eles são 
a última chance um do outro. Ele era um jovem policial em scensão, ela foi criada para cuidar e proteger. Juntos, vão 
começar a investigar o caso que ninguém quer que investiguem: a identidade dos homens que assassinaram Stephanie. O 
que os dois descobrem é que nada é o que parece ser...

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. 



Vestígio

Um Outro Amor

Vidas Roubadas Lúmen Editorial

Vingança da Maré Intrínseca

Tinta Negra

Um Amor do 
Passado

Saes, Marlene Petit

Na adolescência, Mariana é seduzida por Renato e vem a engravidar; o rapaz, por sua vez, some da cidade depois de 
tomar conhecimento do fato. Joana, a mãe da jovem, busca uma "fazedora de anjos" para pôr fim à gravidez da filha, sem 
saber que essa atitude desencadearia consequências sérias. 
Anos depois, Renato reaparece na cidade e tenta se reaproximar de Mariana, esta agora casada com José. Com o 
regresso do namorado de adolescência, as lembranças invadem a mente de Mariana, que fica em dúvida se deve contar 
sobre seu passado ao marido.
No invisível, Fernando, o espírito abortado, trama o mal daqueles que impediram seu nascimento. O que o destino reserva 
àqueles que semearam o mal?

Um Outono Em 
River Falls

Aubenque, Alexis

Nesse início de outono, dois assassinatos cometidos um após o outro vêm perturbar a relativa tranquilidade de River Falls, 
que começava a se restabelecer da sórdida sequência de crimes de alguns meses antes. O primeiro assassinato causa 
estardalhaço: Robert Gordon, um advogado brilhante, conhecido por sua filantropia, é encontrado eletrocutado na banheira 
de sua luxuosa mansão em Golden Hill, o bairro rico da cidade. Tudo indica que o assassino tentou disfarçar o crime em 
suicídio, mas de maneira descuidada. No mesmo dia, o corpo de um mendigo, coberto de hematomas e encontrado no rio, 
chega ao necrotério, sem causar maior comoção. A priori, nenhuma ligação entre os dois casos...

Knausgard, Karl 
Ove

Companhia das 
Letras

Com A morte do pai, Karl Ove Knausgård inaugurou o projeto monumental de seis romances autobiográficos que totalizam 
mais de 6 mil páginas e revelam os detalhes mais íntimos da vida do autor e de seus familiares. Se no primeiro volume da 
série acompanhamos sua infância e o processo destrutivo que levou seu pai a beber até a morte, na sequência, “Um Outro 
Amor”, Knausgård se debruça sobre o começo turbulento de seu segundo casamento e a descoberta da paternidade, 
conflituosa com suas ambições literárias. Logo depois de se separar da primeira mulher, Karl Ove deixa Oslo e se muda 
para Estocolmo, onde irá começar uma nova vida, experimentando a perspectiva do estrangeiro.

Dória, Maria 
Nazareth

Maria do Socorro, jovem do interior, é levada ao Rio de Janeiro pela tia para trabalhar. O que ela não sabe é qual tipo de 
ofício terá de exercer! Sem alternativa, a moça aceita as condições da tia, até que fica grávida de um engenheiro e resolve 
fugir, depois que ele e a tia lhe propõem fazer um aborto. Muitos anos se passam, mas as linhas do destino de cada um 
estão entrelaçadas. Frederico vai estudar Engenharia e consegue um emprego com um conceituado engenheiro: seu pai, a 
quem, sem saber de quem se trata, admira muito. Ambos se dão muito bem, porém nem imaginam os laços que os unem. 
Assim, tem início uma história de encontros e desencontros, com um final surpreendente para Maria do Socorro.

Haynes, Elizabeth

Depois de trabalhar arduamente por muito tempo - alternando um emprego como executiva de vendas durante o dia com o 
de dançarina de pole dance à noite -, Genevieve finalmente conseguiu juntar dinheiro para realizar seu sonho: comprar e 
reformar um barco e mudar-se para Kent, bem longe da estressante vida em Londres que tanto a aborrece. Tudo parece 
enfim perfeito. Até que, na festa de inauguração do barco, enquanto amigos de sua antiga vida parecem zombar do que 
agora lhe é tão caro, um corpo aparece boiando próximo ao ancoradouro, e Genevieve reconhece a vítima. Ao perceber 
seu santuário flutuante maculado, e convencida de que sua vida também está em risco...

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..
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