
                            

DÁLIA AZUL
NORA ROBERTS    

Stella Rothchild tem compulsão por planejar tudo em sua vida, o que, 
segundo ela própria, a mantém longe de imprevistos. O livro começa 
com a morte repentina do marido da protagonista e sua mudança, com 
os dois filhos, de Michigan para Memphis. Ela vai morar na misteriosa 
Harper House onde trabalhará como responsável pelo famoso e enorme 
viveiro de plantas. Na mansão centenária, mora o severo Roz Harper e 
também a assombração da Noiva Harper,  que anda pelos corredores 
cantando  canções  de  ninar.  Depois  de  um  período  de  luto,  Stella 
reencontra a felicidade em sua nova casa e seu trabalho, e descobre em 
Roz um ótimo amigo. 

UMA HISTORIA DA MUSICA POPULAR BRASILEIRA: DAS 
ORIGENS A MODERNIDADE
JAIRO SEVERIANO 

Neste  livro,  um  dos  maiores  conhecedores  de  nossa  música,  Jairo 
Severiano, assumiu uma tarefa verdadeiramente enciclopédica: contar, 
em um único volume, os mais de duzentos anos de história da música 
popular  brasileira.  Para isso,  estruturou a obra em quatro  "tempos": 
formação  (1770-1928),  consolidação  (1929-1945),  transição  (1946-
1957) e modernização (de 1958 até os dias de hoje). Em cada uma 
dessas fases, o autor contextualiza historicamente todos os gêneros e 
movimentos,  bem como os  compositores,  músicos  e  intérpretes  que 
melhor souberam representá-los.

A CANÇAO NO TEMPO VOL.1: 1901-1957
JAIRO SEVERIANO 

Este  primeiro  volume de 'A canção no tempo -  85 anos de músicas 
brasileiras' , da dupla de historiadores Jairo Severiano e Zuza Homem 
de Mello, promove um levantamento minucioso da implementação da 
MPB como pilar  básico  da  cultura  nativa.  Dos primeiros sucessos de 
repercussão ainda tímida no mercado acanhado do início do século ao 
entrosamento cada vez maior entre criadores e receptores na chamada 
Era de Ouro, quando consolidaram-se os novos suportes disco e rádio 
com o aparecimento dos grandes ídolos e a edificação da cultura de 
massa. 
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CANÇAO NO TEMPO, A, V.2 1958-1985 
JAIRO SEVERIANO                                                                                                    

'A Canção no Tempo', nos seus dois volumes, dá um abrangente e detalhado histórico 
da música popular brasileira de uma maneira muito original; em cada ano, de 1901 a 
1985, são destacadas e analisadas as músicas de maior evidência na época. 

DIÁRIO DE UMA GAROTA NADA POPULAR           
RACHEL RENEE RUSSELL                 

Nikki,  de  14  anos,  ganhou  uma  bolsa  de  estudos  para  uma  escola 
particular de prestígio. Sua angústia ao lidar com as meninas malvadas 
do colégio, a relação com seus pais, sua paixão pelo bonitão da escola e 
as novas amizades que faz são assuntos registrados em seu diário, ao 
lado de inúmeros desenhos que ela mesma faz de sua vida. 

JOÃO NOGUEIRA
LUIZ FERNANDO VIANNA

O livro apresenta a trajetória de João Nogueira a partir  de um olhar 
sobre  a  sua  produção  artística.  Nesta  discobiografia,  que  reúne 
informações sobre os bastidores e repercussões dos 22 álbuns feitos 
pelo  cantor  e  compositor,  o  leitor  é  convidado  a  adentrar  em  um 
universo  que  reconstrói  os  passos  da  carreira  do  músico,  morto  em 
2000, e narra momentos considerados decisivos do samba. 

MPB NA ERA DO RADIO
SERGIO CABRAL                                                                                                      

Este livro busca descrever o surgimento, nos anos 1920, do rádio de galena, no Rio de 
Janeiro,  através  do  qual  se  projetariam  duas  manifestações  musicais  básicas  da 
música popular - o maxixe e o choro. Sérgio se debruça sobre a influência da política 
republicana nas composições, sobre a ingenuidade de alguns compositores para com 
a esperteza de parceiros indevidos, sobre os cine teatros com música ao vivo até nas  
salas  de  espera  e  sobre  regulamentações  envolvendo  execuções  consideradas 
obrigatórias.  

PARA SEGUIR MINHA JORNADA     
CHICO BUARQUE

A vida de Chico Buarque é documentada aqui através de fotos, que servem como 
retratos de épocas. Neste livro, o leitor poderá ver imagens de todas as fases da vida 
do cantor  e  descobrir  um pouco mais  sobre  a  sua relação com outros  nomes da 
música. 



O PRISIONEIRO DO CÉU
CARLOS RUIZ ZAFÓN                            
Barcelona, 1957. Daniel Sempere e seu amigo Fermín estão de volta à 
aventura para enfrentar o maior desafio de suas vidas. Já se passa um 
ano do casamento de Daniel e Bea. Eles agora têm um filho, Julián, e 
vivem com o pai de Daniel  em um apartamento em cima da livraria 
Sempere e Filhos. Fermín ainda trabalha com eles e está ocupado com 
os  preparativos  para  seu casamento  com Bernarda no  ano-novo.  No 
entanto,  algo  parece  incomodá-lo  profundamente.  Quando  tudo 
começava a dar certo para eles, um personagem inquietante visita a 
livraria de Sempere em uma manhã em que Daniel está sozinho na loja. 
(...)

A ESCOLHA
NICHOLAS SPARKS                                

Travis Parker possui tudo o que um homem poderia ter - a profissão que 
desejava, amigos leais, e uma linda casa beira-mar na pequena cidade 
de  Beaufort,  Carolina  do  Norte.  Com  uma  vida  boa,  seus 
relacionamentos amorosos são apenas passageiros e para ele, isso é o 
suficiente. Até o dia em que sua nova vizinha, Gabby, aparece na porta. 
Apesar de suas tentativas de ser gentil, a ruiva atraente parece ter raiva 
dele. Ainda sim, Travis não consegue evitar se engraçar com Gabby e 
seus esforços persistentes o levam a uma jornada que ninguém poderia 
prever. 

CARTOLA, OS TEMPOS IDOS 
ARTHUR DE OLIVEIRA FILHO

Agenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola, foi um compositor, cantor e poeta 
brasileiro. Era um dos sambistas que compunham a velha-guarda da escola de samba 
Estação Primeira de Mangueira, sendo considerado o responsável tanto pela escolha 
do nome, como das cores adotadas pela Escola (verde e rosa). Há quem diga que a 
escolha das cores foi uma homenagem ao seu amado Fluminense, clube de futebol do 
Rio de Janeiro que utiliza-se de combinações mais sóbrias das mesmas cores (grená, 
verde escuro e branco).  


