
                           

DEUS DA CARNIFICINA                                                                    15427

Nancy (Kate Winslet) e Alan (Christoph Waltz) são os pais de um menino de 11 
anos  que  se  envolve  em uma briga  com um colega  de  escola.  O  casal  é 
gentilmente convidado,  pelos pais  do outro  garoto (Jodie  Foster  e  John C. 
Reilly), para um encontro com a intenção de selar a paz entre os garotos e 
colocar um ponto final na história. A cordialidade lentamente transforma-se 
em alfinetadas que culminam em hilárias situações e grotescas ofensas. Diante 
deste cenário, ninguém escapará dessa carnificina. 

MUTUM                                                                                              15428 

Mutum quer dizer mudo. Mutum é um pássaro preto que só canta à noite. E 
Mutum é também o nome de um lugar isolado no sertão de Minas, onde vivem 
Thiago e sua família. Thiago tem dez anos e não é um menino como os outros. 
É através do seu olhar que enxergamos o mundo nebuloso dos adultos, com 
suas  traições,  violências  e  silêncios.  Ao  lado  de  Felipe,  seu irmão  e  único 
amigo,  Thiago  será  confrontado  a  este  mundo  que  ele  também terá  que 
aprender a deixar... 

A GAROTA DA CAPA VERMELHA                                                       15429

Por muitos anos os moradores da vila de Daggerhorn mantém uma trégua com 
um Lobisomem - mas a fera muda de rumo ao matar a irmã mais velha da 
jovem e corajosa Valerie (Amanda Seyfried). Prometida em casamento a um 
homem,  porém  apaixonada  por  outro,  Valerie  é  novamente  afetada  pelos 
ataques sangrentos da criatura. Quando um caçador de lobisomem diz que a 
besta toma forma humana durante o dia e caminha entre eles, o pânico se 
instala  e  o  número de mortos aumenta.  E Valerie  descobre que  tem uma 
conexão inexplicável com o lobo que os une, tornando-a tanto suspeita quanto 
isca. 

O GAROTO DE OURO                                                                       15430

Na mesma noite em que foi coroado campeão de wrestling (espécie de arte 
marcial), Dillon McCabe (Wes Chatham) estava envolvido no assassinato de 
um policial  e,  em seguida, condenado a quinze anos de prisão.  Dez anos 
depois,  Dillon  ganha  liberdade  condicional  e  volta  para  as  ruas  de  seu 
decadente bairro de Baton Rouge. Antes que ele possa juntar novamente os 
pedaços  de  sua  vida,  seu  melhor  amigo  fica  em apuros  com  um agiota 
vicioso. Para conseguir o dinheiro para libertá-lo, Dillon deve retornar à luta - 
desta  vez,  as  artes  marciais  mistas.  Depois  de  três  triunfos  viciosos,  ele 
descobre que seu adversário real é um sistema corrupto que o obriga a fazer 
o impossível - perder. 

BIBLIOTECA EDUARDO HAUTE

AQUISIÇÃO DE DVD
JULHO DE 2013



A ARTE DA CONQUISTA                                                                  15431 

George  Zinavoy  (Freddie  Highmore)  é  um jovem que  acredita  que  o  ser 
humano nasce e morre sozinho. Para ele, de nada adianta viver de ilusão. 
Com a mente totalmente ocupada por esta linha de pensamento, ir à escola, 
participar  das  tarefas  ou  fazer  os  deveres  de  casa  tornam-se  algo  a  ser 
desprezado.  Mergulhado  em sua  amargura,  ele  acaba  conhecendo  a  bela 
Sally Howe (Emma Roberts) e algo de diferente acontece. Com ela, ele faz 
novas amizades e começa a sentir novas sensações, sem saber ainda ao certo 
o  significado.  No  meio  do  caminho,  os  dois  conhecem  Dustin  (Michael 
Angarano), um artista de sucesso apresentado pelo professor de arte, dando 
início a um inesperado triângulo amoroso. 

UM DIVÃ PARA DOIS                                                                        15432

O Dr. Bernie (Steve Carell) é um famoso terapeuta de casais que já resolveu 
muitos  casos  bem  complicados.  Quando  Kay  (Meryl  Streep)  finalmente 
consegue arrastar seu teimoso marido Arnold (Tommy Lee Jones) para o divã 
do Dr Bernie nunca mais nada será como antes, pois dividir o mesmo divã com 
o marido será muito mais complicado do que dividir a mesma cama. 

ZAMBEZIA                                                                                         15433

Se você fosse um pássaro, com certeza ia querer morar na Zambézia, cidade 
localizada a beirado lindo Victoria Falls, um lugar perfeito para todos os tipos 
de  aves.  E  é  lá  que  Kai  quer  chegar,  esse  pequeno  falcão  atrapalhado, 
engraçado e curioso. Quando finalmente chega a sua cidade dos sonhos, Kai 
descobre  a  verdade  sobre  sua família  e  acaba se  metendo em uma baita 
confusão para defender todos os seus amigos.

DETONA RALPH                                                                                 15434

Ralph é um vilão de videogame que está disposto a provar que também pode 
ser  um mocinho  e  ser  tão  adorado  quanto  seu  adversário  de  jogo.  Nesta 
jornada,  ele  conhece  a  jovem  encrenqueira  Vanellope,  que  lhe  ensina  o 
verdadeiro significado de heroísmo. 


