
                            

STEVE JOBS

Este livro, baseado em mais de quarenta entrevistas com Steve Jobs - e 
entrevistas com familiares, amigos, colegas, adversários e concorrentes 
-,  narra  a  vida  deste  empresário,  cuja  paixão  pela  perfeição  e  cuja 
energia  contribuíram para  seis  indústrias  -  a  computação  pessoal,  o 
cinema de animação, a música, a telefonia celular, a computação em 
tablet e a edição digital. 

UM HOMEM DE SORTE
NICHOLAS SPARKS

Um Homem de Sorte é seu último grande best-seller, e traz-nos uma 
emocionante  história  sobre  a  força  avassaladora  do  destino  que  se 
sobrepõe a tudo e dá sentido até aos momentos mais inexplicáveis da 
vida. 

DIA DA CAÇA 
JAMES PATTERSON

Alex  Cross  está  diante  do  criminoso  mais  cruel  que  já  enfrentou. 
Quando o detetive Alex Cross é chamado para investigar um caso de 
assassinato, depara-se com a cena de crime mais terrível que já viu em 
toda a sua carreira - uma família inteira foi morta dentro de casa. Tudo 
fica ainda mais chocante quando ele descobre que uma das vítimas é 
Ellie Cox,  sua ex-namorada dos tempos de faculdade. Furioso,  Cross 
decide  pegar o assassino  a  qualquer  custo.  Logo depois outro  crime 
acontece, novamente envolvendo uma família inteira, só que dessa vez 
alguns membros dela estavam nos Estados Unidos e outros, na África.
( ..)

SUPOSTAMENTE CULPADA
TESS GERRITSEN

Quando Miranda Wood chega em seu chalé frio e sombrio, encontra um 
homem na cama morto a facadas. Ela se torna a principal suspeita, e 
parece ainda mais culpada quando sua fiança é paga por um doador 
anônimo. Enquanto luta para limpar o nome, Miranda desencava uma 
história de chantagem, corrupção e escândalo. E, ao se aproximar da 
verdade, fica óbvio que alguém tem a intenção de matá-la. Uma pessoa 
com fortes razões para tirá-la de seu caminho. 

BIBLIOTECA EDUARDO HAUTE

AQUISIÇÃO DE LIVROS
NOVEMBRO DE 2011

ADQUIRIDOS NA 57 ª FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE



SOMBRAS DE UM CRIME
VAL MCDERMID

A psicóloga Fiona Cameron dedicou a vida a capturar criminosos para 
impedir  que  outras  pessoas  morressem  de  forma  tão  brutal  quanto 
Lesley, sua irmã caçula que fora estuprada e assassinada. Ao descobrir 
que há um assassino liquidando escritores da mesma forma como as 
vítimas  são  mortas  nos  livros  ela  suspeita  que  seu  namorado,  o 
premiado autor de suspense Kit Martin, seja um alvo em potencial e 
decide investigar. 

POR ISSO EU SOU VINGATIVA
CLAUDIA TAJES

Sara  largou  o  curso  de  arquitetura  para  se  dedicar  à  lavanderia  da 
família.  Em meio a  camisas,  meias e todo o tipo de roupa suja, ela 
passa a arquitetar uma a uma suas vinganças. O difícil é saber por onde 
começar,  se  é  por  Fábio  Loiro,  o  cara  mais  bonito  do  cursinho,  por 
Rodrigues, um intelectual com uma certa fixação, ou mesmo Vitor Vaz, 
um homem compreensivo e atencioso - até demais. Sara finalmente tem 
um objetivo na vida, não importa qual seja seu nome (Otávio, Alaor, 
Fábio  Loiro,  Rodrigues,  Heitor,  VitorVaz  e  Tim,  sem esquecer  Enrico 
Eurico). 

SOBRE HOMENS E LAGOSTAS
ELIZABETH GILBERT

Ruth Thomas, a jovem heroína deste livro. Herdeira de família milionária 
por  parte  de  mãe,  Ruth  poderia  ter  escolhido  uma  vida  de  luxo  e 
privilégios, em qualquer lugar do mundo. Mas é na simplicidade da ilha 
de  Fort  Niles,  onde  reside  o  pai  pescador,  que  ela  escolhe  morar. 
Contrariando  a  todos  da  ilha,  a  jovem  perspicaz  e  desprovida  de 
qualquer  romantismo  acaba  se  envolvendo  com  um  dos  maiores 
inimigos do pai  - o aspirante a pescador Owney Wishnell, cujo porte 
atlético e aspecto reservado fazem Ruth ceder a seus impulsos sexuais e 
aumentam ainda mais o seu desejo de permanecer na ilha 

UMA HISTÓRIA DE ONTEM
MONICA DE CASTRO

A  jovem  Rosali  recebe  apoio  e  conselhos  da  prima  Elisa  no  plano 
terrestre. Em outro plano, sua avó, Maria do Socorro, roga por ela, mas 
sua personalidade forte e os rancores reprimidos a incitam a agir por 
conta própria. Momentos de indecisão e muitas escolhas difíceis formam 
um caminho tortuoso até a descoberta de que, na vida, sofrer pode ser 
uma escolha. 



O PRÓXIMO PASSO
MARCELO CEZAR

Esta obra conta a história de amor de Olívia e Frederico, dois jovens 
cujas vidas foram marcadas pela rejeição. O leitor é levado ao passado 
dos personagens para que possa compreender esse sentimento que os 
domina e a forma como eles aprendem, ao longo do tempo, a superar 
os  traumas  e  caminhar  para  uma  vida  com  menos  drama  e  mais 
felicidade. 

AS ESGANADAS
JÔ SOARES

Rio, 1938. Um perigoso assassino está à solta nas ruas. Seu alvo são 
mulheres jovens, bonitas e... gordas. Sua arma são irresistíveis doces 
portugueses. Com requintes de crueldade gastronômica, ele mata sem 
piedade suas  vítimas  e  depois  expõe seus  cadáveres  acintosamente, 
escarnecendo das autoridades. 

MINI BACKY BLOOM: TAL MÃE, TAL FILHA
SOPHIE KINSELLA

Becky Bloom está casada com o homem de seus sonhos, Luke, e tem 
uma filha de dois anos, Minnie, que parece seguir desde já o gosto da 
mãe  por  compras  e  pela  moda.  Mas  criar  a  filha  é  muito  mais 
complicado do que parecia ser, pois a garotinha cria confusões por onde 
passa. E quando Becky decide dar uma festa surpresa para Luke, não 
será uma tarefa fácil manter os preparativos em segredo do marido. 

ERA UMA VEZ UM GIRINO
JUDITH ANDERSON E MIKE GORDON

O  que  faz  um  girino  crescer  dentro  de  uma  bola  gelatinosa  e  se 
transformar em um sapo saltador? É mais um milagre da natureza!

ERA UMA VEZ UMA SEMENTE
JUDITH ANDERSON E MIKE GORDON

Como a semente se transforma em planta, e essa planta forma novas 
sementes? Esse é um dos milagres da natureza!



NÃO FUI EU!
BRIAN MOSES E MIKE GORDON

Por mais inofensivas que possam parecer, pequenas mentiras podem se 
transformar  em  grandes  problemas.  Este  livro  apresenta  algumas 
dessas situações e convida a criança a refletir  sobre o significado de 
honestidade .

ERA UMA VEZ UMA LAGARTA
JUDITH ANDERSON E MIKE GORDON

Como pode  uma  lagarta  peluda  e  gorducha  transformar-se  em uma 
linda  e  colorida  borboleta?  O  livro  explica  como  ocorre  essa 
metamorfose por meio da história de um garoto que acompanha todo 
processo de transformação do animal.

LEVEMENTE INVISÍVEL – CHARLIE E LOLA
LAUREN CHILD

Charlie está brincando com Marv e não quer que ninguém incomode. 
Mas  a  Lola  quer  porque  quer  estar  junto  do  irmão.  Então  ela  bebe 
escondido a poção da invisibilidade que Charlie e Marv haviam criado 
para  capturar  incríveis  monstros.  Assim,  Lola  também  entra  na 
brincadeira. E, com a ajuda de seu amigo invisível Soren Lorensen, eles 
conseguem capturar  o  mais  terrível  e  traiçoeiro  monstro.  Porém,  no 
meio da comemoração, Lola dá um jeito de mostrar que, assim como 
Charlie, ela também precisa de um tempo sozinha. 


