
                             
 

 

CHEIO DE CHARME 
MARIAN KEYES 
 
Todo mundo se lembra de onde estava quando ouviu a notícia de que 
Paddy de Courcy ia se casar. Entretanto, para quatro mulheres em 
particular, a grande novidade sobre o carismático político é 
especialmente importante. A consultora de estilo Lola Daly tem todos 
os motivos do mundo para querer saber quem é a pessoa com quem 
Paddy vai se casar - afinal, mesmo sendo a namorada do cara, ela não 
é, definitivamente, a noiva. De coração partido, Lola foge da cidade e 
vai para uma cabana no litoral. Será que o retiro se provará tão idílico 
quanto ela imagina? Não se a jornalista Grace puder fazer alguma 
coisa. (…) 
 

 

VIDA 
KEITH RICHARDS 
 
Em 'Vida', conta sua história, vivida de forma intensa no meio do fogo 
cruzado - desde a primeira infância, quando cresceu num bairro pobre 
ouvindo obsessivamente os discos de Chuck Berry e Muddy Waters, até 
o modo como levou a guitarra ao limite absoluto e uniu forças a Mick 
Jagger para formar os Rolling Stones. Keith revela altos e baixos do 
rock'n'roll, a subida para a fama, as prisões, as mulheres que teve, o 
vício em álcool e heroína. O artista reconta como criou os solos de 
'Gimme Shelter' e 'Honky Tonk Woman', seu romance com Anita 
Pallenberg (mãe de três de seus filhos) e a morte de Brian Jones. 'Vida' 
foi escrito em parceria com James Fox.  
 

 

SEMEADOR DE IDEIAS 
AUGUSTO CURY 
 
 
 
Um poderoso homem sofre perdas irreparáveis e torna-se um 
colecionador de lágrimas. Despedaçado, sai em busca dos porões da 
sua mente e da sociedade dos seus sonhos.  
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OPRAH 
KITTY KELLEY 
 
Em 'Oprah - Uma biografia', a biógrafa Kitty Kelley foi buscar a verdade 
por trás desta personalidade e procurou traçar um retrato profundo 
desta mulher. A menina que cresceu no Sul dos Estados Unidos sempre 
quis fazer algo grandioso na vida e nunca deixou que nada interferisse 
em suas ambições - nem mesmo a pobreza, o trauma dos abusos 
sexuais, a discriminação racial ou a falta de um diploma de prestígio. 
Além de ser apresentadora de talk show, ela entrou na lista dos 
bilionários da Forbes, tornou-se uma filantropa negra e é considerada 
uma mulher influente.  
 
 

 

OS EMBAIXADOES 
HENRY JAMES 
 
Nesta obra, Henry James apresenta uma história banal, escrita em 
primeira pessoa. Louis Lambert Strether é um circunspecto americano 
de meia idade que viaja à Europa com uma missão - resgatar 
Chadwick, o filho desencaminhado de Mrs. Newsome. O jovem 
Chadwick deve voltar a Woollett, Massachusetts, para assumir os 
negócios da família. Nessa empreitada, entretanto, é Strether quem 
quase acaba se perdendo, primeiro em Londres, depois em Paris, 
seduzido pelo glamour e pela sofisticação do mundo europeu.  
 

 

RANGERS – A ORDEM DOS ARQUEIROS (V.7 – Resgate de Erak) 
JOHN FLANAGAN 
 
Existe uma passagem do treinamento de Will Tratado que falta ser 
contada. Uma aventura que se passa antes dos eventos mostrados nos 
volumes anteriores desta coleção. Quando Erak, o oberjarl da 
Escandinávia, decide liderar seus homens em um saque à pequena 
cidade mercantil de Al Shabah, ele não imagina o desfecho dessa 
empreitada. Depois de uma invasão surpreendentemente fácil, o líder 
escandinavo acaba prisioneiro de um grupo de guerreiros do povo 
arridi. (...) 
 

 
 

 

A terra das sombras (V.1 - A MEDIADORA)  
 MEG CABOT 
 
 
Falar com um fantasma pode ser assustador. Ter a habilidade de se 
comunicar com todos, então, é de arrepiar qualquer um. A jovem 
Suzannah seria uma adolescente nova-iorquina comum, com seu 
indefectível casaco de couro, botas de combate e humor cáustico, se 
não fosse por um pequeno detalhe. Ela conversa com mortos. Todos 
eles. Qualquer um. Ela é uma mediadora, em termos místicos, uma 
pessoa cuja missão é ajudar almas penadas a descansar em paz. (...) 
 



 

RAINHA DA FOFOCA EM NOVA YORK 
MEG CABOT 
 
Cidade grande, grandes problemas. Lizzie Nichols está de volta, 
desfilando pelas calçadas de Nova York e procurando emprego, um 
apartamento para morar e seu lugar no universo (não necessariamente 
nesta ordem). Porém os apartamentos na Big Apple são caros e 
pequenos. Pra piorar, parece que Vera Wang não está contratando 
ninguém no momento e seu namorado, aparentemente, não é do tipo 
casamenteiro. Para sobreviver à cidade grande, Lizzie precisará se 
comportar; e isso inclui manter a boca fechada. Será que ela consegue? 
 
 

 

ELES CONTINUAM ENTRE NÓS – V.2 
ZIBIA GASPARETTO 
 
 
Organizado e comentado por Zibia Gasparetto a partir de depoimentos 
de ouvintes do seu programa de rádio, este livro reúne testemunhos de 
pessoas que afirmam terem passado por experiências de intervenção 
de espíritos. 
 
 
 

 

ANIMAL AGONIZANTE 
PHILIP ROTH 
 
Philip Roth apresenta uma novela protagonizada pelo personagem 
surgido em 1973, na novela 'O seio', e retomado em 1977 no romance 
'O professor de desejo'. 'O animal agonizante' é a história de David 
Kepesh, professor aposentado que faz sucesso com um programa 
cultural na televisão e que todos os anos oferece um curso livre na 
universidade, em que sempre conquista namoradas com um terço de 
sua idade. Seu discurso - dirigido a um interlocutor que só no final se 
manifesta - é uma afirmação de seu sentimento de liberdade e de seu 
horror a todo vínculo emocional.(...) 
 
 

 

CILADA 
HARLAN COBEN 
 
Haley McWaid tem 17 anos, é aluna exemplar, disciplinada, ama 
esportes e sonha entrar para uma boa faculdade. Por isso, quando certa 
noite ela não volta para casa e três meses transcorrem sem que se 
tenha nenhuma notícia dela, todos na cidade começam a imaginar o 
pior. O assistente social Dan Mercer recebe um estranho telefonema de 
uma adolescente e vai a seu encontro. Ao chegar ao local, ele é 
surpreendido pela equipe de um programa de televisão, que o exibe em 
rede nacional como pedófilo. Inocentado por falta de provas, Dan é 
morto logo em seguida. Na junção dessas duas histórias está Wendy 
Tynes, a repórter que armou a cilada para Dan e que se torna a única 
testemunha de seu assassinato.(...) 
 
 



 

UMA NOTA ERRADA (THE CLUE 39 – V.2) 
GORDAM KORMAN 
 
Com muita dificuldade, Amy e Dan encontraram a primeira das 39 
pistas. Agora eles seguem os passos do músico Wolfgang Amadeus 
Mozart e vão a Viena. Mas quem lhes conduz nessa descoberta é Maria 
Anna (ou Nannerl), irmã de Mozart, por meio de seu diário. Seguindo a 
trajetória do grande compositor, os irmãos vão também para Veneza, 
onde descobrem nada menos que a base secreta de um dos clãs da 
família Cahill. 
 
 
 

 

JUDY MOODY (V.1) 
MEG MCDONALD 
 
Estando de bons ou maus modos, sempre inventando moda, essa 
menina movimenta a vida da família, da vizinhança, da 3ª série onde 
estuda... e conquista o coração de todos. Você vai adorar esta coleção e 
a galeria de personagens que povoam o mundo de Judy! Neste volume, 
o mau humor característico do final das férias tomou conta de Judy. 
Mas a colagem 'Quem sou eu', que o professor Nelson pediu, que 
parecia uma atividade sem graça, vai agitar o pedaço, do jeito que Judy 
gosta.  
 

 

JUDY MOODY (V.2) 
MEG MCDONALD 
 
 
Estando de bons ou de maus modos, sempre inventando moda, essa 
menina movimenta a vida da família, da vizinhança, da 3ª série onde 
estuda... e conquista o coração de todos. Você vai adorar esta coleção e 
a galeria de personagens que povoam o mundo de Judy! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


