
                            

ONDE ESTÁ? NOITE ASSOMBRADA                                        15308
JEAN MARZOLLO

Neste livro os pequenos leitores são convidados a virarem as páginas e 
entrarem em uma casa mal-assombrada repleta de enigmas. Além de 
poder  descobrir  curiosidades  sobre  o  assunto,  os  pequenos  poderão 
brincar ao encontrar as imagens escondidas no livro.  

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO                                                        15309

Este  livro  busca  estimular  a  curiosidade  dos  pequenos  leitores  com 
charadas  que  os  incentivam a levantar  as  abas  e  assim descobrir  o 
universo dos animais de estimação - gatos, cachorros, peixes, periquitos 
e porquinhos-da-índia. Traz perguntas e imagens coloridas.   

O SEGREDO DOS SEUS OLHOS                                                15310
EDUARDO SACHERI

Em  'O  Segredo  dos  Seus  Olhos',  o  aposentado  Benjamín  Chaparro 
dedica seu tempo a escrever um romance. Em busca de inspiração, ele 
retorna ao juizado de Buenos Aires onde trabalhava trinta anos antes, 
no início dos anos 70, e o contato com as salas e corredores de seu 
passado o faz relembrar um dos momentos mais significativos de sua 
vida - o inquérito do brutal estupro e assassinato de uma jovem dona de 
casa, que deixou marcas profundas no cotidiano de toda a repartição. 
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TODA POESIA                                                                          15311
PAULO LEMINSKI

Ao conciliar a rigidez da construção formal e o mais genuíno 
coloquialismo, o autor praticou ao longo de sua vida um jogo de gato e 
rato com leitores e críticos. Se por um lado tinha pleno conhecimento do 
que se produzira de melhor na poesia - do Ocidente e do Oriente -, por 
outro parecia comprazer--se em mostrar um 'à vontade' que não raro 
beirava o improviso, dando um nó na cabeça dos mais conservadores. 
Pura artimanha de um poeta consciente e dotado das melhores 
ferramentas para escrever versos. Este volume percorre a trajetória 
poética completa do autor curitibano, mestre do verso lapidar e da 
astúcia. 

OS DOIS LADOS DO ESPELHO                                                 15312
ROBSON PINHEIRO

Nesta obra o espírito Everilda Batista procura falar da importância da 
família, da transparência nas relações e do equilíbrio entre o masculino e 
o feminino. Segundo ele, coragem, bravura, afabilidade e doçura devem 
coexistir na medida certa. 

CORPO FECHADO                                                                     15313
ROBSON PINHEIRO

Vidas que se cruzam, perdidas em diferentes objetivos. O universo dos 
pretos-velhos, da sabedoria das ervas e das energias sutis da natureza. 
Mentes abertas, corpos fechados. 

IRRESISTÍVEL                                                                         15314
SYLVIA DAY                                                                                                     

Sete anos antes, às vésperas de seu casamento, Jessica testemunhou 
sem querer uma cena íntima protagonizada por um casal, ao ar livre. 
Ainda que se sentisse  estranha naquela  posição  de voyeur,  ela  ficou 
magnetizada, sem conseguir sair do lugar. Mesmo sem compreender os 
motivos,  ela  se  viu  completamente  excitada,  e  a  cena  com  aquele 
homem povoou seus sonhos por muito tempo - Alistair era o nome dele. 
Durante os anos de um casamento sem grandes marcos, a imagem de 
Alistair  continuou  alimentando  a  imaginação  de  Jessica,  provocando 
sonhos e fantasias que ela não ousava contar para ninguém. Agora Jess 
passava  por  momentos  decisivos.  Viajar  para  o  Caribe  a  fim  de 
recomeçar a vida parecia ser a melhor coisa a fazer. (...)



ESCONDIDA                                                                                   15315
P. C. CAST E KRISTIN CAST

Zoey consegue o que sempre quis - a verdadeira natureza malévola de 
Neferet foi desmascarada, e o Conselho Supremo dos Vampiros não está 
mais ao lado dela. Mesmo assim, a força da ex-Grande Sacerdotisa está 
longe de ser insignificante. Primeiro, um misterioso incêndio assola os 
estábulos.  Depois,  Neferet  começa  a  jogar  os  humanos  contra  os 
vampiros e ataca alguém muito ligado a Zoey - tudo para tentar criar o 
caos no mundo. Com as sementes da destruição espalhadas na Morada 
da  Noite,  todos  precisam  se  organizar  para  elaborar  estratégias  de 
defesa. (...)

VAMPIRO SECRETO                                                                 15316
L. J. SMITH
                            
Poppy foi diagnosticada com câncer terminal até que James, seu amigo 
e por quem é apaixonada, lhe oferece uma maneira de evitar a morte - 
a vida eterna. James está disposto a infringir as regras do Mundo das 
Sombras por  amor,  mas conhece as leis  -  se  alguém do Mundo das 
Sombras se apaixonar por um humano deve ser punido com a morte. 

A VIDA PRIVADA DAS ÁRVORES                                            15317
ALEJANDRO ZAMBRA

Segundo livro do escritor chileno Alejandro Zambra, 'A vida privada das 
árvores' é a história de uma espera. Julián, um professor de literatura e 
aspirante a escritor, aguarda a chegada de Verónica, sua mulher. Mas ela 
não  chega  e  a  espera  se  alonga.  Junto  com a  enteada,  a  pequena 
Daniela,  Julián  distrai  as  horas  contando histórias  de árvores para a 
menina. Enquanto a mulher não chega, Julián recompõe na memória 
seu passado e, na imaginação, inventa um futuro possível no qual sua 
companheira já não existe.                         

FIQUE COMIGO                                                                        15318
HARLAN COBEN

A vida de Megan Pierce nem sempre foi um mar de rosas. Houve uma 
época em que ela nunca sabia como seria o dia seguinte. Mas hoje é 
mãe de dois filhos, tem um marido perfeito e a casa dos sonhos de 
qualquer mulher - e, apesar disso, se sente cada vez mais insatisfeita. 
Ray Levine já foi um fotógrafo respeitado, mas agora, aos 40 anos, tem 
um emprego em que finge  ser  paparazzo para  massagear  o  ego  de 
jovens endinheirados obcecados em se tornar celebridades. (…)



GAROTA EXEMPLAR                                                                 15319
GILLIAN FLYNN

Na manhã  de  seu  quinto  aniversário  de  casamento,  Amy,  a  linda  e 
inteligente esposa de Nick Dunne, desaparece de sua casa às margens 
do  Rio  Mississippi.  Aparentemente  trata-se  de  um  crime  violento,  e 
passagens  do  diário  de  Amy revelam uma garota  perfeccionista  que 
seria capaz de levar qualquer um ao limite. Pressionado pela polícia e 
pela opinião pública - e também pelos ferozmente amorosos pais  de 
Amy -, Nick desfia uma série interminável de mentiras, meias verdades 
e comportamentos inapropriados. (...)

PRÍNCIPE MECÂNICO- V.2                                                      15320
CASSANDRA CLARE

Tessa Gray não está sonhando. Nada do que aconteceu desde que saiu 
de Nova York para Londres -  ser sequestrada pelas Irmãs Sombrias, 
perseguida por um exército mecânico, ser traída pelo próprio irmão e se 
apaixonar pela pessoa errada - foi fruto de sua imaginação. Mas talvez 
Tessa  Gray,  como  ela  mesma  se  reconhece,  nem  sequer  exista.  O 
Magistrado garante que ela não passa de uma invenção. Para entender o 
próprio passado e ter alguma chance de projetar seu futuro, primeiro 
Tessa precisa entender quem criou Axel Mortmain, também conhecido 
como Príncipe Mecânico. 

O PÉ DE JAIPUR                                                                       15321
JAVIER MORO

Em  1983  o  jovem  Christophe  sofre  um  acidente  grave  e  se  torna 
tetraplégico.  Aos  vinte  anos  de  idade  todas  as  suas  bases  de  vida 
desaparecem. Apesar de sua situação parecer irremediável e de todos 
os diagnósticos dos médicos, Christophe se transforma em um exemplo 
de superação e força. O jovem não desiste de transformar cada dia em 
um pequeno milagre, e ao conhecer Song, um sobrevivente do Khmer 
Vermelho em uma clínica francesa, os amigos tecem uma história de 
conquistas. 

O LADO BOM DA VIDA                                                             15322
MATTHEW QUICK

Pat Peoples, um ex-professor na casa dos 30 anos, acaba de sair de uma 
instituição psiquiátrica. Convencido de que passou apenas alguns meses 
naquele 'lugar ruim', Pat não se lembra do que o fez ir para lá. O que 
sabe é que Nikki, sua esposa, quis que ficassem um 'tempo separados'. 
Tentando recompor o quebra-cabeça de sua memória, agora repleta de 
lapsos, ele ainda precisa enfrentar uma realidade que não parece muito 
promissora. (...)


