
                            

JOHN SANDFORD

Com mais de três milhões de exemplares vendidos no mun o, A sombra
da  lua  confirma John Sandford como um dos escritores policiais  mais
talentosos  da  atualidade.  Acostumado  a  assumir  casos  difíceis,  o
investigador do Departamento de Detenção Criminal de M       a Virgil
Flowers é mandado a Bluestem, uma pequena cidade do interior, para
ajudar 

JOHN FLANAGAN     

Com esforço,  Will e seus companheiros conseguiram livr   o  reino  de
Clonmel  da  terrível  influência  dos  forasteiros.  Entretanto,  o  sangue
derramado  naquelas  terras  ainda  clama  por  justiça,  pois  o  bando
liderado pelo falso profeta Tennyson escapou para Picta. E não foi uma
fuga desordenada. Os forasteiros tinham um destino traçado - Araluen.
Mas Will, Halt e Horace, determinados a impedir que Tennyson leve suas
mentiras para o reino dos arqueiros, estão no encalço  o bandido e seus
seguidores. (...)

VANESSA DIFFENBAUGH

Victoria  Jones  sempre  foi  uma  menina  arredia,  temperamental  e
carrancuda. Por causa de sua personalidade difícil, passou a vida sendo
jogada  de  um  abrigo  para  outro,  de  uma  família  para  outra,  até  ser
considerada  inapta  para  adoção.  Ainda  criança,  se  apaixonou  pelas
flores e por suas mensagens secretas. (...) 
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1 °  A MORRER-  

ES TRAD A  ES CU RA-  

JU REMA D AS  MATAS -  

D I ÁR I O D E U MA P AI XÃO -

JAMES PATTERSON

O ponto  de  partida  da  narrativa  é  o  brutal assassinato  de  um jovem
casal em lua-de-mel num hotel  cinco  estrelas  de  San Fr     co, crime
que, com pequenas variações, se repete em duas outras  idades norte-
americanas, deixando claro  que se  trata  do trabalho de  um assassino
em  série.  Indignadas  com a  ação  empreendida  pela  polícia  no  caso,
quatro mulheres destemidas - a inspetora de homicídios Lindsay Boxer,
a médica legista Claire Washburn, a repórter policial   ndy Thomas e a
assistente  da  promotoria  Jill  Bernhardt  -  resolvem  uni  forças  para
descobrir e prender o assassino. Assim nasce o Women´s Murder Club,
ou Clube das Mulheres contra o Crime, desvendando crim   entre uma
margarita e outra e altos papos sobre comida, homens e    o. 

DENNIS LEHANE

Em  1998,  o  detetive  Patrick  Kenzie  encontrou  a  menina   manda
McCready  e  a arrancou do casal que  a criava  com segurança  e  afeto
para  devolvê-la  à  mãe  biológica,  uma  mulher  viciada  em  drogas  e
álcool.  Doze  anos  depois,  a  adolescente  Amanda,  amargu   a  e
autossuficiente, some de novo. Contando com a ajuda de sua parceira e
mulher Angie Gennaro, deparam-se topam com a máfia russa e com um
emaranhado  de  crimes  que  inclui  tráfico  de  bebês,  produção  de
metanfetamina,  pedofilia, falsificação de  identidade  e o roubo  de  uma
relíquia. 

MONICA DE CASTRO

Jurema das Matas desvenda quatro de  suas encarnações,   a  tentativa
de mostrar como o ser humano se ilude com falsos valores de conquista
e  poder. Da  trajetória  sangrenta  e sofrida,  surge uma       ra  dócil  e
infinitamente  sábia,  disposta  a  compensar seus  desequilíbrios  com  o
auxílio desinteressado aos irmãos de caminhada que  formam a família
humana. 

NICHOLAS SPARKS

O livro é o retrato de uma relação rara e bela, que resistiu ao teste do
tempo e das circunstâncias. Com um encanto raramente encontrado na
literatura atual, o Diário de uma paixão, de Nicholas         o consagra
como  um  contador  de  histórias  clássicas,  com  uma  perspectiva
excepcional sobre a mais importante e única emoção que nos mantém. 
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B ra v u ra
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CAMILA LÄCKBERG

A  biógrafa  Erica  Falck  encontra  seu  passado  mergulhado  num  lago
gelado de sangue. A história leva o leitor a acompanhar os passos de
Erica e descobrir por que grandes segredos permaneceram tanto tempo
escondidos e como o silêncio pode matar a alma. 

CHARLES PORTIS

Considerado  uma  obra  excêntrica  e,  sobretudo,  cômica,  
 conta a história de Mattie Ross, uma menina de Dardan   e,

Arkansas, que aos 14 anos decide abandonar a fazenda natal para caçar
o homem que matou traiçoeiramente seu pai e roubou os  eus poucos
pertences.  Com a  ajuda  de  Rooster  Cogburn,  o  mais  inclemente  dos
agentes federais  à sua disposição e  de um homem da  lei  texano, ela
parte numa jornada em território desconhecido à procura de vingança. 

Aos 32 anos, Zachary King é um homem que parece ter a  orte a seu
favor. Possui um emprego estável, divide um apartamento luxuoso com
um  amigo  milionário  e  está  noivo  de  Hope,  uma  jovem  in eligente,
sensual  e muito acima de seu nível  social.  Mas tudo  começa a mudar
quando  ele  encontra  sangue  em  sua  urina.  Preocupado,  procura
imediatamente  um  médico,  que  o  aconselha  a  investigar   causa  do
sangramento. Obcecado pela ideia de que se trata de um câncer, Zack
começa a refletir sobre sua vida e as escolhas que fez até então. (…)

Tartaruguinha gostou tanto da história que o pai leu sobre pinguins que
acaba  sonhando  naquela  noite  que  é  um  pinguim.  Quando    orda,
decide tornar o sonho realidade. Veste o paletó do avô e faz tudo que
um  pinguim  faz  -  anda  bamboleando  e  desliza  de  barriga  no  chão,
brinca de passar o ovo e come bolachas em forma de peixe. 

TUDO PODE MUDAR- 

DIA DE PINGUIM-

JONATHAN TROPPER

 VALERI GORBACHEV



A PRIMEIRA LUZ DA MANHÃ- 
Thrity Umrigar

A  Primeira  Luz  da  Manhã'  é  uma  autobiografia  da  escritora  Thrity
Umrigar,  que  abrange  o  período  da  sua  infância  e  adolescência  em
Bombaim  até  a  partida  para  os Estados Unidos,  aos  29  anos.  É  um
relato de uma menina persa de classe média que frequenta uma escola
católica  numa  cidade  predominantemente  hindu.  A  autora  mostra
segredos  íntimos  e  lança  um  olhar  sobre  questões  familiares  antes
consideradas um tabu. 

'Montevidéu  de  A  a  Z'  foi  preparado  para  o  turista  bra   eiro  em
Montevidéu.  O guia  permite  uma localização  através dos verbetes em
ordem  alfabética,  da  boa  visualização  dos  mapas  e  dos     ços  e
endereços. 

MON TEVI D ÉU  D E A  A Z( GU I A D E VI AGEM) -
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