
                            

FORA DA LEI
NORA ROBERTS

Jake  Redman  possuía  mais  do  que  o  sangue  selvagem  do  Arizona
correndo em suas veias, enquanto Sarah Conway era uma verdadeira
dama do leste, determinada a tornar Lone Bluff seu Lar... Ainda que
bancar o anjo da guarda de Sarah não agradasse Jake, tinha de admitir
que  até  estava  gostando  da  tarefa,  pois  apesar  de  sua  aparência
inocente,  batia  em  Sarah  o  coração  de  uma  pioneira,  pronta  para
conquistar novos territórios no velho oeste. 

SOLTEIRÕES CONVICTOS 
DANIELLE STEEL

Gray,  Adam  e  Charlie  já  não  são  mais  tão  jovens  mas  continuam
celebrando a solteirice. Todos os anos eles passam um mês viajando no
iate de Charlie, numa celebração à amizade e à diversão. O que eles se
recusam  a  admitir  é  que  essa  aparente  felicidade  esconde  suas
desilusões e frustrações com o amor. Mas suas vidas mudam quando
eles  conhecem pessoas  especiais,  capazes  de  mudar  suas  visões  de
mundo. 

BORRALHEIRO
FABRICIO CARPNEJAR

Neste livro, Carpinejar retrata a mudança do comportamento masculino.
Descobre  agora  o  Borralheiro,  personagem  que  não  se  sente
menosprezado por cuidar das tarefas domésticas. O autor embarca em
uma  viagem  sem  volta  pela  residência.  Passeia  por  cada  cômodo,
brincando com as diferenças do comportamento entre marido e mulher
e destruindo condicionamentos do sexo e do amor. O escritor não foge
de uma boa discussão de relacionamento.(...)

LAGO DOS SONHOS
KIM EDWARDS

Lucy Jarrett é uma jovem de espírito aventureiro que, depois da morte
do pai, saiu de casa para cursar a faculdade e, desde então, não teve
mais pouso certo. Bem-sucedida em sua carreira, ela vai aonde a vida a
leva,  sempre  pulando de um país  para  outro.  De repente  ela  se  vê
estagnada - morando com o namorado no Japão, Lucy não consegue
arrumar trabalho e a relação deles está abalada. Ao saber que sua mãe
sofreu um acidente, Lucy decide ir visitá-la em Lago dos Sonhos. (..)
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MÉDICO DE HOMENS E DE ALMAS
TAYLOR CALDWELL

A Bíblia apresenta São Lucas como o médico de coração generoso, bem
instruído e autor de um dos Evangelhos e do 'Livro de Atos'. Lendas
antigas o descrevem como uma pessoa a quem são atribuídos milagres
e  prodígios  antes  mesmo  de  sua  conversão  ao  cristianismo.  Taylor
Caldwell  combina  estas  duas  imagens  de  um  dos  homens  mais
importantes  da  igreja  cristã  primitiva,  caracterizado  pela  constante
preocupação com o sofrimento de enfermos, oprimidos e pobres. 

GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DA HISTÓRIA DO BRASIL
LEANDRO NARLOCH

Este  livro  defende  que  existe  um  esquema  repetido  para  contar  a
história do Brasil, onde basta misturar chavões, mudar datas ou nomes.
Nesse livro, o jornalista Leandro Narloch prefere adotar uma postura
diferente que vai além dos mocinhos e bandidos conhecidos. 
-

A RIQUEZA DO MUNDO
LYA LUFT

Esta obra é um ensaio sobre a existência onde a autora procura falar
daquilo que as pessoas conquistaram ou o que lhes foi concedido - os
delírios da arte, as aventuras da ciência, os campos lavrados, os mares
e  os  céus.  Ela  aborda  também  o  que  as  pessoas  desperdiçam  ou
matam, da pobreza advinda do desinteresse, entre outros. 

JULGAMENTO DE KISSINGER
CHIRISTOPHER HITCHENS

Em 'O Julgamento de Kissinger', de Christopher Hitchens, o autor monta
uma verdadeira peça de acusação contra Kissinger, extremamente bem
documentada.  A  tese  central  de  Hitchens  é  a  de  que,  pelas  leis
internacionais, Kissinger deveria ser julgado e condenado por todos os
crimes perpetrados nos anos passados na Casa Branca (a partir de 1969
como assistente de segurança nacional do presidente Nixon e, de 1973
a 1976 como Secretário de Estado). Nesses anos, Kissinger presidiu o
comitê  encarregado  de  supervisionar  todas  as  operações  encobertas
efetuadas pelos diversos organismos do governo, a começar pela CIA.
(...). 



MENSAGEM DE UMA MÃE CHINESA DESCONHECIDA
XIRAN

Em 'Mensagem de uma mãe chinesa desconhecida', Xinran aborda um
aspecto cruel da sociedade chinesa contemporânea, e busca dar voz às
mães que não puderam vivenciar a plena maternidade por terem dado à
luz bebês do sexo feminino. 

A VIDA SEMPRE VENCE
MARCELO CEZAR

Esta obra conta a história de um casal que tem dois filhos, uma família
igual a tantas outras. Até o dia em que uma tragédia muda o rumo do
destino e nenhuma pista pode explicar o que levaria uma mãe a tomar
atitude  tão  surpreendente  e  radical.  Mas,  aos  poucos,  o  tempo  foi
descortinando o estranho mistério. 

CONVERSAS SOBRE A FÉ A CIÊNCIA
MARCELO GLEISER E FREI BETTO

Assim que o homem começou a reflexão sobre a sua existência, uma
questão milenar e sem resposta definitiva surgiu - quem tem a resposta
sobre  o  início  da  vida  e  o  seu  sentido,  a  fé  ou  a  ciência?  Dois
pensadores  brasileiros  se  debruçam  sobre  essa  pergunta  e  suas
questões decorrentes num diálogo que procura provar ao leitor que a
razão está em manter a razão. 

MULHERES INTELIGENTES, RELAÇÕES SAUDÁVEIS
AUGUSTO CURY

O livro  aborda  tipos de mulheres,  as  observadoras,  as  analíticas,  as
mulheres casulos dentre outras, trazendo o lado positivo e negativo de
cada comportamento. O autor afirma que é necessária a identificação do
tipo de mulher que cada uma é, permitindo uma reflexão ponderada e
um trabalho de mudança, além da necessidade de ela reconhecer (...)



CLEÓPATRA, UMA BIOGRAFIA

Nesta obra, a autora procura apresentar um retrato de Cleópatra, que,
no auge do poder, controlou a costa oriental do Mediterrâneo, o último
grande  reino  de  qualquer  soberano  egípcio  e,  durante  um  período,
deteve o destino do mundo ocidental nas mãos. Cresceu em meio ao
luxo e herdou um reino em declínio.  Teve um filho com um homem
casado, três com outro e morreu aos 39 anos, uma geração antes do
nascimento de Cristo. 

CANALHA!
FABRICIO CARPINEJAR

'Canalha!',  livro de crônicas do escritor gaúcho Fabrício Carpinejar,  é
uma provocação desde o título. Um ato corajoso e irreverente contra os
rótulos masculinos. Uma leitura do homem contemporâneo, perplexo e
desorientado com as transformações de comportamento e a dissolução
dos papéis fixos familiares. O autor mostra que o canalha mantém o
charme  sexual,  mas  não  é  mais  o  mesmo  apregoado  pelo  Nelson
Rodrigues e tantos escritores da metade do século XX. São crônicas que
respeitam  sua  natureza  original  de  conversa  -  amáveis  e
despretensiosas, com jeito de pintassilgo no muro. 

PAI, TODO OS ANIMAIS SOLTAM PUM?

O livro conta a história de Laura, uma menina inusitada, bem-humorada
e inteligente que adora fazer perguntas ao seu pai 'quase sabe-tudo'. 

CONTOS DE GRIMM : O PRÍNCIPE SAPO E OUTRAS HISTÓRIAS

Jacob e Wilhelm Grimm tinham um desejo em comum - reunir toda a
tradição  oral  alemã.  Para  tanto,  não  se  basearam  em  informações
retiradas de documentos escritos, e sim em relatos colhidos entre os
camponeses. Apesar de eruditos, respeitáveis pesquisadores do idioma
alemão, a celebridade mundial dos irmãos Grimm se deve ao conjunto
de histórias que eles criaram, recolheram na tradição popular e fixaram
em texto. (….)


