
                            

PULMÃO DE AÇO                                                                     15448
ELIANA ZAGUI

Eliana chegou ao Hospital das Clínicas de São Paulo aos dois anos de
idade,  em 1976,  com poliomielite,  paralisada  do  pescoço  aos  pés  e
quase  incapaz  de  respirar.  Foi  colocada no pulmão de  aço,  máquina
usada  para  recuperar  o  aparelho  respiratório,  mas  não  apresentou
evolução significativa. Os médicos avisaram aos pais da menina que ela
teria pouco tempo de vida. Eliana ainda vive no hospital. Em 'Pulmão de
Aço' ela conta como fez para sobreviver aos prognósticos e se tornar
uma artista que pinta quadros com a boca. 

CIDADE DOS ANJOS CAÍDOS V.4                                           15449
CASSANDRA CLARE

A  guerra  acabou  e  os  'Caçadores  de  Sombras'  e  os  integrantes  do
submundo parecem estar  em paz.  Clary está  de  volta  a  Nova  York,
treinando para usar seus poderes. Tudo parece bem, mas alguém está
assassinando  os  Caçadores  e  reacendendo  as  tensões  entre  os  dois
grupos, o que pode gerar uma segunda guerra sangrenta. Quando Jace
começa  a  se  afastar  sem  nenhuma  explicação,  Clary  começa  a
desvendar um mistério que poderá se tornar seu pior pesadelo. 

GETULIO (1930-1945)  V.2                                                    15450
LIRA NETO

O livro reconstitui os mandatos de Getúlio no Palácio do Catete como
chefe do Governo Provisório (1930-4), presidente constitucional (1934-
7) e, por fim, ditador (1937-45), bem como os meandros de sua vida
privada. A astúcia calculista do gaúcho de São Borja apresenta-se aqui
em sua  plenitude.  Livre  das  amarras  da  'carcomida'  Constituição  de
1891,  Getúlio  procurou  estabelecer  uma  agenda  nacionalista  e
estatizante  de  desenvolvimento  socioeconômico  enquanto,  no  plano
político, engendrava complicadas maquinações palacianas para manter
opositores e apoiadores - entre comunistas e militares, camisas-verdes
e sindicalistas - sob a égide de sua autoridade pessoal. (...)

DIRCEU                                                                                   15451
OTÁVIO CABRAL

Daniel, Hoffmann, Carlos Henrique, Pedro Caroço. Cubano, argentino,
brasileiro. Todos foram - são - José Dirceu, personagem cuja trajetória
se confunde com a história da esquerda latino-americana na segunda
metade do século XX, e particularmente com a do Brasil, já no século
XXI.  Dirceu  foi  líder  estudantil  em  1968,  protagonista  do  histórico
congresso da UNE em Ibiúna. Capturado, seria um dos presos trocados
pelo embaixador americano. Expatriado e isolado em Cuba, quedou-se
protegido por Fidel Castro, que o escolheria para comandar - já com um
novo rosto - um foco guerrilheiro no Brasil. (...)
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GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DA HISTÓRIA DO MUNDO
15452
LEANDRO NARLOCH

Cintos  de  castidade  na  Idade  Média?  Eles  nunca  existiram  -  pelo
contrário, manuais de medicina da época diziam que o prazer sexual era
essencial à saúde das mulheres. Milhares de crianças foram exploradas
nas  fábricas  inglesas  do  século  19?  Está  certo,  mas  é  interessante
lembrar que a Revolução Industrial, pela primeira vez, tornou o trabalho
infantil desnecessário. E lembra aquela história de que as guerras e a
miséria da África são consequência das fronteiras artificiais criadas pelos
europeus? Há 30 anos historiadores e economistas africanos deixaram
de acreditar nela. (...) 

UMA LONGA JORNADA                                                           15453
NICHOLAS SPARKS

Aos  91  anos,  com  problemas  de  saúde  e  sozinho  no  mundo,  Ira
Levinson sofre um terrível  acidente de carro.  Enquanto luta para se
manter consciente, a imagem de Ruth, sua amada esposa que morreu
há nove anos, surge diante dele. Mesmo sabendo que é impossível que
ela esteja ali, Ira se agarra a isso e relembra diversos momentos de sua
longa vida em comum - o dia em que se conheceram, o casamento, o
amor dela pela arte, os dias sombrios da Segunda Guerra Mundial  e
seus efeitos sobre eles e suas famílias. Perto dali, Sophia Danko, uma
jovem estudante de história da arte, acompanha a melhor amiga a um
rodeio. (...)

SAL                                                                                          15454
LETICIA WIERZCHOWSKI

Um farol  enlouquecido  deixa  desamparados  os  homens  do  mar  que
circulam em torno da pequena e isolada ilha de La Duiva, expondo-os,
todas  as  noites,  às  ameaças  dos  rochedos  traiçoeiros.  Sob  sua  luz
vacilante, Cecília, matriarca da família Godoy, reconstitui as cicatrizes
do passado com linhas e agulhas. Em dolorosa solidão, ela tece uma
interminável tapeçaria em que entrelaça as sinas de Ivan, seu marido, e
de  seus  filhos  ausentes,  elegendo  uma  cor  para  cada  um.  Muitas
gerações  da família  de origem espanhola  zelaram pelo farol  naquela
ilhota perdida no sul. (...)

DEUSA DO MAR  (V.1)                                                             15455
P. C. CAST

Sozinha em casa na noite de seu  aniversário  de vinte e cinco anos,
Christine Canady, sargento da força aérea americana, ansiava por algo
para curar sua solidão. Depois de beber champanhe demais, ela recita
uma invocação divina para injetar ânimo em sua vida tediosa. Quando
seu avião cai  no oceano, a vida de Christine muda para sempre. Ela
acorda  perplexa  e  se  vê  em  um  tempo  legendário,  em  um  lugar
governado pela magia e no corpo de uma mitológica sereia chamada
Ondina. Mas o perigo está à espreita nas águas, pronto para engolir
Christine por inteiro. Com pena dela, a deusa Gaia transforma Christine
em uma donzela para que ela possa buscar abrigo em terra. 



OS CÃES NUNCA DEIXAM DE AMAR                                        15456
TERESA J. RHINE

A  emocionante  história  de  uma  advogada,  seu  cão  adorável  e  um
diagnóstico  devastador...  Namorado  novo,  casa  nova...  Teresa  Rhyne
está  tentando  reestruturar  a  sua  vida  depois  de  dois  casamentos
fracassados. Porém, pouco tempo depois de ter adotado Seamus, um
beagle totalmente incorrigível, os veterinários atestam que o cãozinho
tem um tumor maligno e menos de um ano de vida. O diagnóstico deixa
Teresa devastada, mas ela decide lutar e aprender tudo que está ao seu
alcance sobre o melhor tratamento para Seamus. 

ONDE ESTÁ? MISTÉRIO                                                           15457
JEAN MARZOLLO

Com este  livro,  os  leitores  poderão  olhar  e  começar  a  procurar  um
homem com um taco, duas lagostas, seis sapos cantores, a peça perdida
de um quebra-cabeça, o olho de uma máscara e até o rosto de um
monstro nas imagens. Será possível também ao leitor resolver mistérios
e inventar charadas. 

GUERREIROS DE HITLER                                                         15467
GUIDO KNOPP

O  historiador  Guido  Knopp  analisa  o  papel  desempenhado  por  seis
importantes líderes de alta patente do Exército alemão e seu fim na
terrível  escalada  nazista  sobre  o  território  europeu.  O  marechal-de-
campo  Erwin  Rommel  era  a  encarnação  dos  clichês  da  propaganda
nazista. Friedrich Paulus foi o primeiro marechal-de-campo alemão a se
render. Erich von Manstein, o arquiteto da ocupação da França em 1940.
Ernst Udet, o piloto escolhido para erguer e equipar a Luftwaffe.  E o
almirante Wilhelm Canaris ocupou a chefia do Serviço de Inteligência do
Reich. (...)

ONDE ESTA? CAÇA AO TESOURO                                             15474
JEAN MARZOLLO

Neste livro, o leitor poderá sair em busca de um tesouro, repleto de ouro
e muitas joias. Mas, antes de encontrá-lo, terá que achar uma estrela-
do-mar, uma lua, uma baleia e cinco corações. 



1889                                                                                         15475
LAURENTINO GOMES

A obra trata da Proclamação da República e fecha uma trilogia iniciada
com '1808', sobre a fuga da corte portuguesa de Dom João para Rio de
Janeiro, e continuada com '1822', sobre a Independência do Brasil. Com
24 capítulos ilustrados, '1889' busca contribuir para a compreensão de
um dos períodos mais controversos da história do país, em um relato
que procura explicar não só os acontecimentos que levaram à queda da
monarquia,  em  1889,  mas  também  outros  episódios  da  história
brasileira como a Guerra do Paraguai e o movimento abolicionista. 

A GAROTA DO PENHASCO                                                       15476
LUCINDA RILEY

'A Garota do Penhasco' é um romance através da história de Grania Ryan
e sua querida Aurora Devonshire. A história das famílias Ryan e Lisle é
um conto sobre um século de mal-entendidos e rancor entre inimigos
que se acreditam enganados por falcatruas financeiras. 

UMA PROVA DE AMOR                                                             15477
EMILY GIFFIN

Primeiro vem o amor, depois vem o casamento e depois... os filhos. Não
é assim? Não para Claudia Parr. A bem-sucedida editora de Nova York
não pretende ser mãe, e até desistiu de encontrar alguém que aceite
esta sua escolha, mas, então, ela conhece Ben. O amor dos dois parece
ideal.  Ben é o marido perfeito-  amoroso, companheiro e assim como
Claudia também não quer crianças. No entanto, o inesperado acontece-
um dos dois muda de ideia a respeito dos filhos. E, agora, o que será do
casamento  dos  sonhos?  Uma  Prova  de  Amor  é  um livro  divertido  e
honesto sobre o que acontece ao casal perfeito quando, de repente, os
compromissos assumidos já não servem mais. (...)


