
                            

EM RISCO
PATRICIA CORNWELL

A  iniciativa  'Em  Risco',  coordenada  pela  promotora  pública  Monique
Lamont,  pretende reabrir  e  resolver  casos  arquivados  usando novas
tecnologias de investigação. Brilhante e fria, Lamont chama seu melhor
detetive, Win Garano, para enfrentar o primeiro e emblemático teste do
programa - encontrar o assassino de uma senhora, Vivian Finlay, morta
vinte anos antes. A tarefa logo se revela mais difícil  do que parece.
Pistas  falsas  apontam  para  uma  trama  de  interesses  que  envolvem
bandidos e policiais. (...)

EU VOS ABRAÇO, MILHÕES
MOACYR SCLIAR

A  primeira  paixão  de  Valdo  foi  a  leitura.  A  leitura  o  aproximou  de
Geninho.  E  Geninho o  apresentou  ao  comunismo.  A  ideia  de  que a
desigualdade fosse uma injustiça e de que houvesse pessoas lutando
pelo fim da opressão social mudou a vida do garoto. Decidido a entrar
para o Partido Comunista, Valdo abre as porteiras da estância e cai no
mundo. Levando poucos pertences e quase nenhum dinheiro, embarca
clandestinamente num trem com destino ao Rio de Janeiro. Na Cidade
Maravilhosa,  acredita,  o  lendário  líder  do  Partido,  Astrojildo  Pereira,
haverá de recebê-lo de braços abertos para conduzi-lo em pessoa às
fileiras da militância, onde finalmente sua vida ganhará sentido. (...)

A BATALHA DO APOCALIPSE
EDURADO SPOHR

Há muitos e muitos anos, tantos quanto o número de estrelas no céu, o
paraíso celeste foi  palco de um terrível  levante. Um grupo de anjos
guerreiros, amantes da justiça e da liberdade, desafiou a tirania dos
poderosos  arcanjos,  levantando  armas  contra  seus  opressores.
Expulsos, os renegados foram forçados ao exílio e condenados a vagar
pelo mundo dos homens até o Dia do Juízo Final. Mas eis que chega o
momento do Apocalipse, o tempo do ajuste de contas.(...) 

O CRÂNIO SOB A PELE
J. P. JAMES

O primeiro caso de Cordelia Gray à frente da Agência Pryde, herança
recebida após o suicídio do chefe, parece simples. Uma atriz de teatro
vem sendo ameaçada de morte, e a detetive particular precisa descobrir
quem está por trás das cartas anônimas. A investigação acontecerá na
ilha  de  Courcy,  ao  largo  da  costa  inglesa  de  Dorset,  num  castelo
medieval  que servirá  de palco  para a  montagem de 'A  condessa de
Malfi', de John Webster. Clarissa Lisle, mesmo sob ameaça de morte, vai
protagonizar o drama, e Cordelia viajará com ela em missão tripla -
acompanhante, investigadora e guarda-costas. (...)
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OS CUS DE JUDAS
ANTONIO LOBO ANTUNES

Logo  depois  de  voltar  da  guerra  em  Angola,  António  Lobo  Antunes
escreve 'Os Cus de Judas',  sobre suas experiências  naquele país.  O
romance se tornou um enorme sucesso, vindo a ser o primeiro grande
livro sobre o conflito e a independência angolanos e uma referência
histórica obrigatória.  Numa narrativa  não-linear e fragmentada, Lobo
Antunes  revela  as  inquietações  existenciais  de  um  ser  humano,  na
indelével experiência de uma guerra, que se misturam às memórias de
infância e juventude na Lisboa salazarista. O autor utiliza-se, na maior
parte do romance, do fluxo de consciência e da associação de idéias,
para construir a história e o perfil  de seu narrador-protagonista, um
personagem que, a partir de 'uma dolorosa aprendizagem da agonia',
vê sua vida e seus valores estilhaçados pela melancolia. 

OS HOMENS DO FIM DO MUNDO
P.D. SMITH

O fim do mundo foi anunciado num programa de rádio em 1950. Leo
Szilard  falou  da  possibilidade  de  se  construir  uma  superbomba  que
acabasse com a vida na terra. Disse que bastaria envolver a bomba H
com cobalto-60 radioativo e 'todos estariam mortos'. A declaração de
Szilard é o ponto central deste livro, que acompanha as histórias dos
cientistas  na  busca  pela  superarma.  Muitos  deles,  como  o  próprio
Szilard, acreditavam que ela serviria para criar um impasse e acabar
com as guerras. Mas a ilusão terminou com o Projeto Manhattan, na
Segunda Guerra Mundial, cujo objetivo era construir a bomba atômica
antes  dos  nazistas.  De  acordo  com  Smith,  a  evitável  tragédia  de
Hiroshima  e  Nagasaki  ocorreu  apenas  para  intimidar  os  soviéticos,
dando  o  pontapé  inicial  para  a  tensão  diplomática  das  décadas
seguintes. 

DE PASSAGEM POR PARAISO
SUSAN WIGGS

Há menos de dois anos Sandra era a feliz esposa de Victor Winslow, o
filho querido de uma cidade chamada Paraíso, o político que não podia
errar. Um dia, porém, um acidente misterioso acaba com a vida de seu
marido,  deixando  uma imensa  sombra  de  suspeita  recair  sobre  ela.
Chega então a hora em que Sandra resolve dar um basta em tudo. A
única saída que ela vê é reformar e vender sua antiga casa de praia em
estilo  vitoriano,  nos  arredores  da  cidade.  Para  isso,  contrata  Mike
Malloy, tão hábil  com as mãos quanto na arte de tocar seu coração
solitário. (…)

RAINHA DA FOFOCA EM NY
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. (...)



GUINNESS WORLD RECORDS 2011

Reunindo diversas façanhas humanas, o 'Guinness World Records 2011'
apresenta uma série de recordes, fotos e outras informações. Este livro,
além de apresentar os recordes brasileiros, ainda leva o leitor a uma
excursão pelo mundo dos recordes, com o guia de cidades do Guinness
World Records 2011. 

BRINCANDO COM A RÃ  

Livrinho para divertir o bebê. Pequeno e colorido, as crianças ao puxar
um cordão e o livro se move! 

SAPO ZEFIRELO

Zefirelo  é  um  sapo  muito  legal.  Ele  só  tem  um  problema  muito
complicado na vida de um sapo, ele não gosta de água. Um dia, sem
ele  se  dar  conta,  tudo  vai  mudar.  O  livro  estimula  as  crianças  a
experimentarem coisas e situações antes de rejeitá-las. 

JUDY MOODY SALVA O MUNDO (V.3)

Judy Moody é uma típica menina de 9 anos, estudante da 3ª série,
muito  segura  de  si,  que  adora  uma aventura  e  é  famosa  por  suas
mudanças de humor. De bom ou mau humor, sempre inventando moda,
essa  menina movimenta  a  vida da  família,  da  vizinhança,  por  onde
passa e conquista o coração de todos. Junto com seus amigos (o que
inclui a sua gata), Judy transforma fatos corriqueiros do dia-a-dia em
grandes acontecimentos. Numa linguagem simples, ágil, criativa e cheia
de ação, a autora Megan McDonald oferece histórias irresistíveis que
também irão cativar os leitores brasileiros. (...)

QUERIDO DIÁRIO OTÁRIO (V.10)

Em  'Querido  Diário  Otário  -  Volume  10'  o  leitor  poderá  espiar  as
anotações de Jamie Kelly, que contesta neste volume, sobre o que os
adultos dizem em relação ao dinheiro, como por exemplo - A felicidade
que ele pode trazer, ou não, e sobre onde comprá-la no lugar certo. 


