
                            

QUERIDO E DEVOTADO DEXTER v.2                                      15564
JEFF LINDSAY

Em 'Querido e devotado Dexter', um novo assassino em série assusta as 
ruas de Miami tanto pela técnica quanto por sua ousadia. Perturbado, 
Dexter se vê obrigado a deixar o disfarce de bom moço de lado para 
percorrer um caminho instigante, no qual por vezes se confundem caça 
e caçador. Esse é o segundo livro de Dexter, que inspirou a série de 
televisão  homônima.  O  protagonista  trabalha  na  polícia,  mas  desde 
cedo seu real ofício é liquidar os serial killers, sempre camuflado e sem 
levantar suspeitas. 

DEXTER É DELICIOSO v.5                                                       15565
JEFF LINDSAY

A vida  homicida  feliz  de  Dexter  Morgan  está  passando  por  grandes 
mudanças. Ele sempre viveu sob uma única regra de ouro - ele só mata 
pessoas que merecem. Mas agora ele acabou de virar pai da pequena 
Lily  Anne  e,  estranhamente,  seus  desejos  sombrios  parecem  tê-lo 
abandonado.  Dexter  se  transforma  em  um  pai  superprotetor  e 
preocupado. Mas será que isso é possível para um Justiceiro em série? 
Quando ele e sua irmã são chamados a investigar o desaparecimento 
misterioso de uma garota de dezoito anos as coisas se complicam, pois 
as  provas  são  escassas  e  as  possibilidades  apontam para  hipóteses 
absurdas - vampiros ou canibais. E o pior é que parece que o prato 
principal do próximo banquete será ninguém menos que o Papai Dexter. 
GAROTAS DE VIDRO                                                               15566
LAURIE HALSE ANDERSON

Lia e Cassie são amigas há anos, ambas congeladas em seus corpos. No 
entanto, em uma manhã, Lia acorda com a notícia de que Cassie está 
morta, e as circunstâncias de sua morte ainda são um mistério. Não 
bastasse isso, Cassie tentara falar com Lia momentos antes, para pedir 
ajuda. Lia tem de lidar com o pai, que é um renomado escritor, sua 
madrasta e a mãe, uma cardiologista que vive ocupada, salvando a vida 
dos outros. Contudo, seu maior tormento é a voz dentro de si mesma, 
que não a deixa se esquecer de manter o controle, continuar forte e 
perder mais, sempre perder mais, e pesar menos. 
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O SERMÃO SOBRE A QUEDA DE ROMA                                   15567
JEROME FERRARI

Na  contramão  de  tantos  heróis  romanescos,  Matthieu  e  Libero  não 
querem  mais  saber  de  Paris.  Amigos  desde  a  infância,  os  dois 
renunciam aos estudos de filosofia e às promessas da metrópole para 
retornar à Córsega e assumir a gerência de um bar. Em pleno verão, 
não faltam clientes e garotas, a bebida é farta e o negócio prospera. 
Tudo vai bem nesse que parece ser o melhor dos mundos possíveis, 
feito  à  imagem  e  semelhança  de  seus  jovens  demiurgos.  E  tudo 
continuaria assim, não fosse a persistência com que O sermão sobre a 
queda  de  Roma  cuida  de  demolir  toda  e  qualquer  ilusão  de  seus 
protagonistas. (...)

ÁLBUM DE CASAMENTO v.1                                                    15568
NORA ROBERTS

Primeiro livro da série 'Quarteto de Noivas', 'Álbum de casamento' conta 
uma linda história de amor, amizade e família - e daqueles momentos 
imprevisíveis  que transformam uma imagem bonita numa verdadeira 
obra de arte. Quando crianças, as amigas Parker, Emma, Laurel e Mac 
adoravam fazer casamentos de mentirinha no jardim. E elas pensavam 
em todos  os  detalhes.  Depois  de  anos  dessa  brincadeira,  não  é  de 
surpreender que tenham fundado a Votos, uma empresa de organização 
de casamentos bem-sucedida. Mas, apesar de planejar e tornar real o 
dia perfeito para tantos casais, nenhuma delas teve no amor a mesma 
sorte que tem nos negócios. Até agora. (...)

RIQUEZAS OCULTAS                                                               15569
NORA ROBERTS

Dora Conroy é dona de um antiquário da Filadélfia e comprou uma série 
de  itens  curiosos  num  leilão  na  Virginia  -  objetos  que  ela  própria 
considerou novidades para a sua loja. Enquanto isso, do outro lado do 
país,  o  contrabandista  Edmund  Finley  descobre  que  o  pacote  que 
recebeu  contém,  na  verdade,  objetos  sem  valor  algum.  Disposto  a 
recuperar o que lhe foi, de algum jeito, roubado, o bandido fará de tudo 
para encontrar quem está de posse das relíquias ocultas. Segundo ele, 
com certeza, esta pessoa não sairá viva. Quando Dora e seu misterioso 
vizinho,  o  ex-policial  Jed  Skimmerhorn,  começam  a  investigar  os 
diversos roubos e mortes que cercam os itens arrebatados no leilão, 
descobrem  que  tesouros  preciosos  são  mascarados  em  peças 
vagabundas, de pouco valor. (...)



O COBRA                                                                                  15570
FREDERICK FORSYTH

Quando o  presidente  dos  Estados  Unidos  decide  por  um fim a  uma 
quadrilha de traficantes de cocaína com negócios por todas as partes do 
mundo, o único homem que parece capaz de por o plano em prática é o 
ex-agente da CIA Paul Deveraux, o Cobra. Ganhando carta branca para 
reunir  todo  o  armamento  necessário  e  a  melhor  equipe  possível,  o 
Cobra entrará em uma sangrenta guerra contra alguns dos criminosos 
mais cruéis do mundo, na maior e mais importante missão de sua vida. 

PRINCESA MECÂNICA v.3                                                        15571 
CASSANDRA CLARE

Continuação de Príncipe mecânico, 'Princesa mecânica' é ambientado no 
universo  dos  Caçadores  de  sombras,  também explorado  na  série  Os 
Instrumentos mortais. Neste volume, o mistério sobre Tessa Gray e o 
Magistrado  continua.  Mas enquanto  luta  para  descobrir  mais  sobre  o 
próprio  passado,  a  moça  se  envolve  cada  vez  mais  num  triângulo 
amoroso que pode trazer consequências nefastas para ela, seu noivo, 
seu verdadeiro amor e os habitantes do Submundo. 

A CASA DE HADES  v.4                                                             15572
RICK RIORDAN

Hazel  está  diante  de  uma  encruzilhada.  As  forças  de  Gaia  estão 
decididas a impedi-los de avançar e alcançar seu objetivo - chegar à 
Casa de Hades, nas terras antigas, para resgatar Percy e Annabeth e 
fechar definitivamente as Portas da Morte, impedindo os monstros de 
retornarem ao mundo mortal. Ela e o que restou da tripulação do Argo II 
sabem o que precisa ser feito, mas todos os caminhos parecem levar ao 
fracasso  de  sua  missão.  Entretanto,  eles  precisam  se  decidir  e  agir 
rápido. O tempo está passando. A sanguinária Mãe Terra escolheu o dia 
primeiro de agosto para o seu despertar. (...)

FELIZ NATAL, ALEX CROSS                                                      15573
JAMES PATTERSON

É véspera de Natal, tempo de paz e fraternidade Infelizmente nem todos 
pensam assim. Após deter um ladrão que estava roubando a caixa de 
doações da igreja, tudo o que Alex Cross quer é ter uma noite feliz com 
sua família. Mas, para tristeza de seus filhos, de Bree e de Nana Mama, 
o detetive  será convocado para solucionar  não apenas um, mas dois 
casos no feriado. Numa bela mansão, uma família é mantida refém Alex 
atravessa a cidade rumo a uma das regiões mais nobres de Washington. 
Henry  Fowler,  um famoso  advogado que  viu  sua  vida  e  sua carreira 
serem arruinadas,  ameaça  matar  os  filhos,  a  ex-mulher  e  seu  novo 
marido. Psicótico e viciado em metanfetamina, Fowler precisa ser detido. 
Mas a pergunta que não sai da mente do psicólogo que habita em Cross 
é: o que faria alguém tão bem-sucedido afundar dessa maneira? (...)



EM BUSCA DO SENTIDO DA VIDA                                           15574
AUGUSTO CURY

Este  romance  é  sobre  um  colecionador  de  lágrimas  que,  depois  de 
experimentar  terríveis  perdas  e  sofrer  derrotas  inimagináveis, 
transforma-se num colecionador de esperanças. Ao ler esta obra você 
acompanhará a fascinante vida de um homem que aprendeu a superar o 
desespero  e  a  dor  após  viver  um dos  capítulos  mais  dramáticos  da 
história da humanidade. O professor Júlio Verne, um célebre intelectual 
de seu tempo, vive asfixiado por rotina, fama e conforto. Sua vida não 
tem um sentido existencial nobre. É então que ele descobre a “lei vital 
da  psiquiatria/psicologia”:  uma  pessoa  só  é  verdadeiramente  feliz 
quando procura irrigar a felicidade dos outros e promover seu bem estar. 

O HOMEM QUE AMAVA MUITO OS LIVROS                             15575 
ALLISON HOOVER BARTLETT

O  impenitente  ladrão  bibliófilo  Gilkey  roubou  uma  fortuna  em livros 
raros. Porém, diferentemente da maioria dos ladrões que roubam para 
auferir lucro, Gilkey rouba por amor - amor aos livros. Talvez igualmente 
obsessivo seja Ken Sanders, o autointitulado 'bibliodetetive', que dedica-
se  a  capturá-lo.  Com  um  misto  de  suspense,  intuição  e  humor,  a 
jornalista  Allison  Hoover  Bartlett  teceu  sua  narrativa  acerca  da 
perseguição ao estilo 'gato e rato', que revela precisamente não apenas 
como Gilkey cometeu seus crimes e o modo como Sanders conseguiu 
capturá-lo, mas, também, explora o aspecto romântico dos livros, do 
anseio por colecioná-los e da tentação de roubá-los. 

O CLUBE DO LIVRO DO FIM DA VIDA                                     15576
WILL SCHWALBE

'O que você está lendo?' Esta é a pergunta que Will Schwalbe faz para a 
mãe, Mary Anne,  na sala  de espera do instituto  do câncer  Memorial 
Sloan-Kettering.  Toda  semana,  durante  dois  anos,  Will  acompanha  a 
mãe  às  sessões  de  quimioterapia.  Nesses  encontros,  conversam um 
pouco sobre tudo - a vida e os livros que estão lendo. Will e Mary Anne 
terão  conversas  tanto  abrangentes  quanto  extremamente  pessoais, 
estimuladas  por  um  conjunto  eclético  de  livros  e  uma  paixão 
compartilhada pela leitura. A lista vai do clássico ao popular, da poesia 
ao  mistério,  do  fantástico  ao  espiritual.  Eles  compartilham  suas 
esperanças e preocupações - e redescobrem suas vidas - através dos 
livros prediletos. 

TODAS AS MULHERES DE HITLER                                           15577
ERICH SCHAAKE

Eva, Stefanie, Emilie, Helene, Elsa, Madeleine, Maria. Freira, princesa, 
cineasta, atriz, esposa de industrial ou de diplomata - longa é a lista das 
mulheres que sucumbiram a Hitler. Mas o que as levou a interessar-se 
por um homem racista e responsável pela morte de milhões de pessoas? 
Esse  é  um dos  mistérios  que  'Todas  as  mulheres  de  Hitler'  procura 
desvendar.  Explorando  a  intimidade  dessas  mulheres  e  seu 
relacionamento com o ditador, o livro pretende revelar facetas inusitadas 
do homem que um dia quis dominar o mundo e que, derrotado, morreu 
em circunstâncias ainda obscuras, ao lado da mulher com quem tinha 
um pacto de sangue. 



O DIA EM QUE LUCA NÃO VOLTOU                                          15578
LUÍS DILL

Luca era filho único em uma família de classe média alta, vivia em um 
condomínio monitorado e não costumava dar trabalho - era bom aluno, 
craque de bola e o sonho de muitas meninas. Mas um dia Luca não 
voltou  do  colégio.  Veio  até  o  condomínio  na  condução  de  sempre, 
sumindo  sem  deixar  rastro.  O  tempo  vai  passando,  as  notícias  não 
chegam e a família se despedaça aos poucos. Quem narra essa história 
de dor e aflição é Everaldo, filho da empregada, com doze anos, um a 
menos que Luca.  Ao final  do livro,  um apêndice  apresenta os dados 
sobre  crianças  desaparecidas  no  Brasil  e  no  mundo,  indica  os 
procedimentos  a  serem  tomados  -  tanto  para  se  evitar  que  algo 
aconteça quanto para que a busca seja a mais eficaz possível - e indica 
sites e números úteis. 

LOLA, A CORUJA QUE PERDEU O PIO!                                    15579
TIM BUGBIRD

Esta obra conta uma história sobre a importância de dividir, onde uma 
abelha  muito  gulosa  não  dividia  seu  néctar  com ninguém.  Enquanto 
todas as outras abelhas trabalhavam duro, a abelha gulosa passava o 
dia todo comendo mel e se empanturrando de néctar. Mas, um dia, a 
abelha comeu um pouco além da conta. 


