
                            

CORAÇÃO APERTADO                                                              15682
MARIE NDIAYE

Com uma  linguagem e  atmosfera  que  lembram o  melhor  de  Kafka, 
Coração  apertado  é  um  romance  perturbador,  narrado  em  primeira 
pessoa pela protagonista Nadia. Ela e Ange são um casal de professores 
de escola primária no interior da França, extremamente dedicado a seu 
ofício. De uma hora para outra, começam a notar que seus vizinhos, 
alunos, colegas e desconhecidos passam a olhá-los e tratá-los de modo 
diferente e violento, sem um motivo aparente. Já no início da narrativa, 
Ange  é  ferido  e  seu corpo  passa  por  metamorfoses  visíveis  –  outro 
acento kafkiano. (...)

FIM                                                                                          15689
FERNANDA TORRES

O público brasileiro acostumou-se a ver Fernanda Torres no cinema, no 
teatro ou na televisão .Com 'Fim', seu primeiro romance, ela consolida 
sua transição para o universo das letras. O livro focaliza a história de 
um grupo  de  cinco  amigos  cariocas.  Eles  rememoram as  passagens 
marcantes  de  suas  vidas  -  festas,  casamentos,  separações,  manias, 
inibições,  arrependimentos.  Álvaro  vive  sozinho,  passa  o  tempo  de 
médico em médico e não suporta a ex-mulher. Sílvio é um junkie que 
não larga os excessos de droga e sexo nem na velhice. Ribeiro é um 
rato de praia atlético que ganhou sobrevida sexual com o Viagra. Neto é 
o careta da turma, marido fiel até os últimos dias. E Ciro, o Don Juan 
invejado por todos - mas o primeiro a morrer, abatido por um câncer. 
(…)

GRINGO                                                                                   15690
Airton Ortiz

Gringo conta as peripécias de um brasileiro comum, mas que, por uma 
série de circunstâncias, acaba fazendo uma longa viagem pela América 
do Sul. À medida que ele percorre o continente, a relação com outros 
mochileiros  e  o  contato  com paisagens  e  culturas  diferentes  o  fará 
descobrir um mundo extraordinário, que ele nem imaginava existir. Um 
mundo que o amedronta, mas também o desafia.
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AS DUAS FACE DE JANEIRO                                                    15691
PATRICIA HIGHSMITH

'As  duas  faces  de  janeiro'  é  um  dos  romances  mais  simbólicos  de 
Patrícia Highsmith. Reunindo à intriga policial motivos psicanalíticos e 
referências mitológicas, a autora tece uma fábula tensa e sombria sobre 
os dilemas do ser humano, aprisionado nos labirintos indecifráveis entre 
a vida e a morte. No final de sua estadia na Europa, o jovem Rydal 
Keener encontra um casal de turistas que apresenta uma inquietante 
semelhança com duas figuras familiares - seu pai e a moça por quem 
Rydal se apaixonara perdidamente, aos 15 anos. 

DEIXE A NEVE CAIR                                                                15692
JOHN GREEN, MAUREEN JOHNSON, LAURENCE MYRACLE

Na noite de natal, uma inesperada tempestade de neve transforma uma 
pequena  cidade  num  inusitado  refúgio  para  insuspeitos  encontros 
românticos.  Em Deixe  a  neve  cair,  bem-sucedida  parceria  entre  três 
autores  de  grande  sucesso  entre  os  jovens,  John  Green,  Maureen 
Johnson e Lauren Myracle escrevem três hilários e encantadores contos 
de amor, com direito a surpreendentes armadilhas do destino e beijos 
de  tirar  o  fôlego.  Comédia  romântica  com  a  assinatura  de  um  dos 
maiores bestsellers da atualidade, o livro é o presente de Natal perfeito 
para os fãs de John Green e de histórias de amor e aventura. 

MINHA VIDA FORA DE SÉRIE - 1ª TEMP.                               15693
PAULA PIMENTA

Mudar de cidade sempre é difícil, mas fazer isso na adolescência é algo 
que deveria ser proibido. Como começar de novo em um lugar onde 
todos já se conhecem, onde os grupos já estão formados, onde ninguém 
sabe quem você é? A princípio, Priscila não gosta da ideia, mas aos 
poucos percebe que pode usar isso a seu favor, tendo a chance de ser 
alguém diferente.  Mas  será  que  o  papel  escolhido  é  aquele  que  ela 
realmente quer  representar? Aos poucos,  Priscila  percebe que o que 
importa não é o lugar, e sim as pessoas que vivem nele. E que, além da 
nova cidade, há algo mais importante para se conhecer: ela mesma.

A GAROTA QUE DEIXOU PARA TRÁS                                      15694
JOJO MOYES

Durante  a  Primeira  Guerra  Mundial,  o  jovem pintor  francês  Édouard 
Lefèvre é obrigado a se separar de sua esposa, Sophie, para lutar no 
front. Vivendo com os irmãos e os sobrinhos em sua pequena cidade 
natal,  agora  ocupada  pelos  soldados  alemães,  Sophie  apega-se  às 
lembranças do marido admirando um retrato seu pintado por Édouard. 
Quando o quadro chama a atenção do novo comandante alemão, Sophie 
arrisca tudo - a família, a reputação e a vida - na esperança de rever 
Édouard,  agora  prisioneiro  de  guerra.  Quase  um  século  depois,  na 
Londres dos anos 2000, a jovem viúva Liv Halston mora sozinha numa 
moderna casa com paredes de vidro. (...)



UM ROMANCE INESQUICÍVEL                                                 15695 
J. R. WARD

As mulheres mais influentes de Manhattan estão sendo assassinadas e 
Grace, uma linda herdeira da alta sociedade e famosa por sua fabulosa 
fortuna, é um possível alvo. Relutante, porém vulnerável, ela contrata 
John Smith para ser seu guarda-costas - um homem intransigente que 
está disposto a tudo para protegê-la. Ao mudar para o apartamento de 
Grace o sentimento entre eles começa a mudar. Ela se sente atraída por 
John, que dita as regras para sua segurança. E ele também não contava 
com  esse  desejo  incendiário  que  o  tira  de  qualquer  lógica  racional. 
Enquanto as noites de verão começam a ficar cada vez mais quentes, 
Grace e Smith precisam enfrentar uma escolha crucial (...)

CRIANÇAS FRANCESAS NÃO FAZEM MANHA                         15696
PAMELA DRUCKERMAN

Uma jornalista americana vivendo em Paris resolve investigar quais são 
as diferenças na criação das crianças francesas que fazem com que elas 
pareçam tão mais calmas e educadas que as crianças americanas. Nos 
anos  em que  vive  em Paris,  Pamela  engravida  e  passa  a  criar  seus 
próprios  filhos  com  algumas  das  premissas  francesas  de  educação 
infantil.  Ali,  ela  se  percebe  dividida  entre  seus  próprios  conceitos  e 
aqueles adotados por essa nova cultura da qual ela e a família passam a 
fazer parte. 

O AMOR NÃO TEM LIMITES                                                    15697
AMADEU RIBEIRO

Lúcia era uma mulher solitária e independente. Até conhecer Daniel e se 
apaixonar perdidamente. Porém, o que parecia ser um conto de fadas 
torna-se um pesadelo. Mesmo após uma relação conturbada e cheia de 
surpresas, Lúcia recebe o maior presente de sua vida - a filha Talita. E é 
com a adorável menina que ela vai aprender a importância do amor-
próprio e do perdão, e descobrir as armadilhas do apego excessivo. 

DIÁRIO DE UMA GAROTA NADA POPULAR – V.4                   15698
RACHEL RENEE RUSSELL

Nikki  Maxwell  não  ficou  totalmente  surpresa  ao  descobrir  que  sua 
paixão, Brandon, trabalha como voluntário em um abrigo de animais, 
pois ele é tão doce que seria mesmo capaz de ajudar aqueles filhotinhos 
adoráveis! Mas Brandon diz a ela que o abrigo está correndo o risco de 
fechar, e Nikki sabe que não pode deixar isso acontecer - especialmente 
após descobrir um segredo chocante sobre Brandon. Então Nikki e suas 
amigas, Chloe e Zoey, entram numa competição de patinação no gelo 
para  ajudar  a  levantar  recursos  para  o  abrigo,  mas  Mackenzie,  para 
variar, vai se intrometer e causar problemas no intuito de se passar por 
solucionadora de todos os problemas. (...)


