
                            

UMA FAMÍLIA FELIZ                                                               15635
DAVID SAFIER

A família Wünschmann não é feliz.  A livraria da mãe, Emma, está à 
beira da falência; o pai, Frank, trabalha muito mais do que deveria; a 
filha adolescente, Fee, foi reprovada no colégio, e o caçula, Max, está 
apaixonado por uma garota que mergulha sua cabeça na privada da 
escola.  Para  completar,  depois  de  uma  festa  à  fantasia,  uma  bruxa 
resolve  enfeitiçar  todos  eles  e  transforma  Emma  em uma  vampira, 
Frank em Frankenstein, Fee em uma múmia, e Max em um lobisomem. 
Eles precisarão percorrer meio mundo para descobrir como desfazer o 
feitiço. (...)

NA ILHA                                                                                   15636
TRACEY GARVIS GRAVES

Anna Emerson é uma professora de inglês de 30 anos desesperada por 
aventura.  Cansada  do  inverno  rigoroso  de  Chicago  e  de  seu 
relacionamento que não evolui, ela agarra a oportunidade de passar o 
verão  em  uma  ilha  tropical  dando  aulas  particulares  para  um 
adolescente. T.J. Callahan não quer ir a lugar algum. Aos 16 anos e com 
um câncer em remissão, tudo o que ele quer é uma vida normal de 
novo. Mas seus pais insistem em que ele passe o verão nas Maldivas 
colocando em dia as aulas que perdeu na escola. Anna e T.J. embarcam 
rumo à casa de veraneio dos Callahan e, enquanto sobrevoam as 1.200 
ilhas  das  Maldivas,  o  impensável  acontece.  O  avião  cai  nas  águas 
infestadas de tubarão do arquipélago. (...)
EXPLORADORES DO ABISMO                                                 15637
VILA-MATAS, ENRIQUE

A obra apresenta dezenove narrativas nas quais o autor retoma alguns de seus 
temas clássicos, como o vazio, o anonimato, o desaparecimento do autor e os 
intercâmbios  entre  vida  e  literatura.  'Exploradores  do  abismo'  reúne  ideias, 
citações, fragmentos, linhas narrativas - protagonizada por personagens à beira 
do precipício, seres que se detém ante o vazio e o estudam e analisam. Nestes 
contos, que se ligam em surdina aos de Suicídios exemplares, é como se Vila-
Matas  estendesse  uma  corda  para  equilibristas  que  não  parecem  tão 
interessados na travessia,  mas sim em  mergulhar em si  mesmos.'Há neste 
livro  histórias  sobre  as  diversas  formas  de  relacionar-se  com  a  angústia  e 
também  histórias  sobre  a  criatividade  extrema  que  pode  surgir,  às  vezes, 
quando estamos a um passo do abismo' diz o autor. 

BIBLIOTECA EDUARDO HAUTE

AQUISIÇÃO DE LIVROS
Janeiro de 2014



O HAICAI DAS PALAVRAS PERDIDAS                                    15638
ANDRÉS PASCUAL

Em meio à Segunda Guerra Mundial, Kazuo, um menino holandês que 
vive no Japão, e Junko, a bela filha de uma preparadora de arranjos 
florais, encontram-se diariamente no alto de uma colina em Nagasaki. 
Lá,  espiam  um  campo  de  prisioneiros  e,  em  segredo,  alimentam a 
paixão que sentem um pelo outro. Quando ela propõe um jogo - levar 
quatro haicais ao longo de quatro dias para lerem juntos -, Kazuo sabe 
que o último poema revelará o amor que se esconde no coração de sua 
amada. No entanto, pouco antes do quarto encontro, a bomba atômica 
cai sobre a cidade. Mas o que parece ser um final trágico é apenas o 
começo de uma história de amor capaz de atravessar gerações. O autor 
retrata com realismo os horrores enfrentados pelos sobreviventes da 
bomba  atômica  e  lança  um  novo  olhar  sobre  o  uso  consciente  da 
energia nuclear após os tsunamis de 2011 no Japão. 
A TRANQUILIDADE                                                                 15639
ATTILA BARTIS

Rebeka Weér, outrora uma famosa atriz, hoje vive enclausurada em seu 
apartamento. Proibida de continuar a carreira pelo governo totalitário 
húngaro, depois que a filha violinista fugiu para o Ocidente, ela se 
tranca em casa até o último dia de vida e vigia cada passo do filho 
Andor. Incapaz de lidar com o caráter tirânico da mãe, mas temeroso 
em abandoná-la, ele acaba tornando-se solidário ao isolamento de 
Rebeka e passa a mandar cartas para ela como se tivessem sido escritas 
pela irmã. Attila Bartis narra com intensidade arrebatadora a vida do 
aspirante a escritor, sua relação edipiana com a mãe reclusa e seu 
conturbado relacionamento amoroso.(...)

BONSAI                                                                                   15640
ALEJANDRO ZAMBRA

Bonsai é a história de um amor, o de Julio e Emilia, e é a história do fim 
deste amor. É também uma história sobre a consciência do fim. E não 
apenas para Emilia e Julio, “jovens tristes que leem romances juntos, 
que acordam com livros  perdidos  entre  as  cobertas”,  mas para nós, 
leitores,  que  na  primeira  linha  desta  história  falsamente  simples 
recebemos a notícia: “No final ela morre e ele fica sozinho”. Romance de 
estreia do chileno Alejandro Zambra (1975), Bonsai coloca em cena dois 
estudantes  de  Letras,  suas  leituras,  encontros  e  desencontros.  Com 
cortes precisos e apurado sentido formal, Zambra -- eleito pela revista 
britânica Granta como um dos vinte e dois melhores jovens escritores 
hispanoamericanos. (...)
DEUSA DO AMOR                                                                     15641
P. C. CAST

Mesmo  a  Deusa  do  Amor  pode  se  apaixonar...  Minha  deusa,  Pea 
Chamberlain  precisa  desesperadamente  de  uma  transformação 
completa! Os sapatos, os cabelos, as roupas, a maquiagem: tudo é um 
desastre, e desse jeito ela não tem a mínima chance de atrair a atenção 
de Griffin DeAngelo, um bombeiro über-sexy, no baile de máscaras da 
corporação. E quem pode arrancá-la da lama de sua vida, quem senão a 
própria  Deusa  do  Amor?  Pea  resolve  invocá-la,  tendo  em mãos  um 
poderoso livro de encantamentos.  E,  é  claro,  a  deusa Vênus resolve 
fazer com Pea o que vem fazendo com muitos e muitos outros ao longo 
das eras: ajudá-la a encontrar o amor. (...)



DEUSA DA LENDA                                                                    15642 
P. C. CAST

A fotojornalista Isabel,  cansada da vida que levava até então, decide 
voltar à sua terra natal, Oklahoma. No caminho para casa, porém, sofre 
um acidente, e seu carro é arremessado de uma ponte. Nas escuras e 
frias águas de um lago, ela luta pela sobrevivência, no limite entre a vida 
e a morte. Mas Isabel não contava com a ajuda dos deuses: a Deusa das 
Águas vem a seu socorro. A poderosa deusa se dispõe a salvá-la, mas 
pede algo em troca. Agora, Isabel deverá viajar pelo tempo, rumo ao 
lendário reino de Camelot, onde terá a tarefa de seduzir ninguém mais, 
ninguém menos que Lancelot Du Lac, desviando sua atenção da rainha 
Guinevere. Simples. (...)

O ENCONTRO INESPERADO                                                     15643
ZIBIA GASPARETTO

Em  um  relacionamento  amoroso,  uma  mulher  exigente  e  intratável, 
ciumenta, apegada, sufocou o companheiro que depois de sete anos de 
convivência, não suportando mais saiu de casa. Ela tentara o suicídio 
uma vez e ameaçava fazê-lo de novo caso ele não voltasse. Os pais dela 
a  julgavam  fraca  e  queriam  protegê-la,  mas  a  vida  os  impediu  de 
socorrê-la.  Quando  todos  pensavam  que  aconteceria  o  pior,  a  vida 
intercede a seu favor. Os três irmãos: Franco, Gisele e Carlos, surgem 
nesta  história  e  os  fatos  começam  a  mudar.  Então  aconteceu  "O 
Encontro Inesperado". 

VOCÊ MUDOU A MINHA VIDA                                                  15644
ABDEL SELLOU

Abdel Sellou havia acabado de sair da prisão quando foi contratado como 
auxiliar  de  enfermagem  por  Philippe,  um  milionário  que  ficara 
tetraplégico. A partir  daí  surge a mais improvável das amizades, que 
mudará  para  sempre  a  vida  de  ambos.  Sellou,  que  até  agora  havia 
permanecido  reservado,  conta,  em  Você  Mudou  a  Minha  Vida,  sua 
surpreendente versão de sua fabulosa aventura, ao mesmo tempo uma 
lição de vida e uma narrativa engraçada e comovente.

A MENINA: UMA VIDA À SOMBRA DE ROMAN POLANSKI      15645
SAMANTHA GEIMER

Março de 1977, sul da Califórnia. Roman Polanski dirige uma Mercedes 
alugada ao  longo da  Mulholland Drive  até  a  casa  de  Jack  Nicholson. 
Sentada ao seu lado está a aspirante à atriz e modelo Samantha Geimer, 
recém-chegada  de  York,  Pensilvânia.  Ela  tem  13  anos.  Os  fatos 
incontestáveis  do  que  aconteceu  nas  horas  seguintes  aparecem  nos 
registros do tribunal - Polanski passou horas tirando fotos de Samantha - 
no deque com vista para Hollywood Hills, em um balcão de cozinha, de 
topless em uma banheira. Vinho e drogas foram consumidos, equilíbrio e 
inocência  foram perdidos,  e  a  vida  de  uma  jovem foi  alterada  para 
sempre - eternamente escalada como atriz coadjuvante em sua própria 
história. (...)



PALAVRAS : DESCOBRINDO MEU MUNDO                               15646

Explore o fascinante mundo dos animais, dos brinquedos, das cores e 
das palavras nestes belíssimos livros cartonados. As crianças irão adorar 
as fotografias com cores vibrantes; Além disso, a coleção enriquecerá 
seu vocabulário por meio da associação e do reconhecimento de figuras 
e palavras. 

JUDY MOODY NA UNIVERSIDADE                                           15647
MEGAN MCDONALD

Judy Moody está cheia de atitude nesta nova aventura, na verdade cheia 
de  matematitude!  E  tudo  por  causa  da  sua  professora  particular  de 
matemática,  a  Cloé,  uma  universitária  descolada,  irada,  que  ensinou 
para  a  Judy  que  matemática  é  vida!
Encantada com tantas novidades,  Judy começa a se  comportar  como 
uma aluna de universidade, criando moda,confusões e malcria-titudes na 
escola. Mas como resistir ao charme e talento da artista de pop-art? No 
final das contas, Judy Moody brilha com a sua nova atitude alto-astral, 
deixando  a  "galera"  surpresa  e  feliz.

A MONSTRA PRIMA                                                                  15648
MARKUS HEITZ

Está na hora de dormir e Laurinha não está com o menor sono. 'Vamos 
contar carneirinhos?', sugere o pai. Laurinha, no entanto, tem uma ideia 
melhor; em vez de carneirinhos, ela quer contar monstros. Ah, se isso 
fosse fácil como parece... Toda criança sabe como são os carneirinhos, 
mas, e os monstros?

EU AMO A MINHA IRMÃZINHA                                                15649
ANNA WALKER

Uma irmãzinha chegou para ficar! O Nico não para de comemorar. Ela é 
tranquila e adora dançar e rir. Os dois têm muito com o que se divertir! 
Descubra  por  que  o  Nico  tem  razão  em  dizer  -  eu  amo  a  minha 
irmãzinha! 



MEU CORAÇÃO É UM ZOOLÓGICO                                           15650
MICHAEL HALL

Você sabe qual é o animal que é forte porque toma suco de alface? Ou o 
que é mansinho e adora pegar uma corzinha? Tem um que é arisco, 
outro, tagarela, e outro ainda que é elegante. Você consegue adivinhar 
quais são? Em Meu coração é um zoológico, livro que vem arrebatando 
elogios de pais, professores, e, principalmente, a admiração das crianças 
em todo o mundo, Michael Hall cria um zoológico inusitado, com todos os 
animais preferidos de um menino. 


