
                            

O PALÁCIO DA MEIA-NOITE                                                   15409
CARLOS RUIZ ZAFÓN

Ben e Sheere são irmãos gêmeos cujos caminhos se separaram logo 
após o nascimento- ele passou a infância num orfanato, enquanto ela 
seguiu  uma  vida  errante  junto  à  avó,  Aryami  Bosé  Os  dois  se 
reencontram quando estão prestes a completar 16 anos Junto com o 
grupo Chowbar Society, formado por Ben e outros seis órfãos e que se 
reúnem  no  Palácio  da  Meia-Noite,  Ben  e  Sheere  embarcam  numa 
arriscada investigação para solucionar o mistério de sua trágica história.

SEGREDOS DE MENINA                                                           15410
MAITENA BURUNDARENA

Ao mesmo tempo que descobre o mundo, a protagonista de 'Segredos 
de Menina' descobre a si mesma. Com doze anos, filha de uma família 
católica  numerosa  e  de  direita,  vive  num bairro  de  classe  média  e 
mudou de colégio quatro vezes em sete anos - e acha difícil que exista 
um mais chato que o atual. A única coisa que faz sentido em sua vida é 
ficar o dia todo na rua com os amigos. Enquanto o tempo passa, e ela 
não  é  mais  tão  menina,  seguimos  seus  passos  pela  movimentada 
Buenos Aires dos anos setenta, entre a morte de Perón e a Copa do 
Mundo. A mãe depressiva, o pai ausente, as brigas entre os irmãos, o 
internato, a primeira vez, a experiência com alucinógenos - tudo vai 
desenhando o perfil dessa adolescente que se exila por vontade própria 
de seu colégio, de sua família e até de si mesma. 

O SONHADOR                                                                          15411
PAM MUÑOZ RYAN

Uma jornada ao mundo poético do jovem Pablo Neruda. Neftalí é um 
garoto  de  oito  anos  que  sofre  com  as  imposições  de  sua  família. 
Enquanto o menino procura a beleza das palavras contidas em livros, 
seu pai é prático e quer que os filhos cresçam e tornem-se executivos, 
doutores  ou  qualquer  outra  profissão  'respeitável',  e  não  poetas  e 
artistas.  Este  é  o  enredo  de  'O  sonhador',  livremente  inspirado  na 
infância do poeta chileno Pablo Neruda. Repleto de jogos de palavras 
que buscam brincar com a sensibilidade e imaginação de Neftalí  -  e 
também  com  a  do  leitor,  'O  sonhador'  traz  a  poesia  presente  na 
descoberta das coisas, no despertar das emoções e na curiosidade da 
infância. 
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E ENTÃO PAULETTE...                                                              15412
BARBARA CONSTANTINE

Ferdinand está sozinho. Após ficar viúvo e depois de seu filho mais novo 
se mudar com a mulher e os dois filhos para a cidade, a fazenda em que 
vive produz apenas saudade e memórias. Sua vida pacata e solitária, no 
entanto,  está  prestes  a  ser  transformada.  Após  uma  grande 
tempestade,  Ferdinand  descobre  que  a  casa  de  sua  vizinha  está 
condenada e  praticamente inabitável. Incentivado pelos netos, Ludo e 
Luzinho, convida Marceline - e sua cadela, seu burro e seu gato - para 
morar  com  ele.  Pouco  tempo  depois,  seu  amigo  Guy  perde  a 
companheira tão amada, Gaby, e dá a impressão de estar, aos poucos, 
desistindo de viver. (...)

O VERÃO SEM HOMENS                                                           15413
SIRI HUSTVEDT

Mia  e  Boris  são  casados  há  trinta  anos.  Ela  é  filósofa  e  poeta.  Ele, 
neurocientista. Sem nenhum aviso, ele decide que é momento de dar 
um tempo no relacionamento. A pausa tem nome completo e endereço - 
é francesa, vinte anos mais jovem, colega de laboratório dele. Mia tem 
um colapso nervoso. Passa uma semana e meia internada no hospital. 
Quando volta para seu apartamento no Brooklyn, em Nova York, não 
consegue se sentir em casa. Decide passar as férias de verão em sua 
cidadezinha  natal,  em  Minnesota.  É  lá  que  vive  sua  mãe,  em  um 
condomínio para pessoas idosas. (...)

A GAROTA DE PAPEL                                                               15414
GUILLAUME MUSSO

Este  livro  conta  a  história  do  escritor  Tom Boyd.  Os  dois  primeiros 
volumes de sua Trilogia dos anjos já venderam milhões de exemplares e 
colecionam fãs no mundo inteiro. Mas, ao perder seu grande amor, Tom 
cai em uma profunda crise criativa e se sente incapaz de escrever uma 
única linha do esperado último livro da trilogia, recorrendo à bebida e às 
drogas para aliviar sua dor. Certa noite, uma misteriosa mulher aparece 
em sua casa e afirma ser Billie, personagem de seus romances, caída da 
página do livro para o mundo real por causa de um erro de impressão 
no  segundo  volume  da  trilogia.  Se  Tom  não  voltar  a  escrever,  ela 
morrerá. (...) 

GÉLIDO                                                                                    15415
TESS GERRITSEN

Quando a médica-legista Maura Isles reencontra um antigo amigo de 
faculdade durante um congresso, parte em uma viagem com ele e seu 
grupo. Porém, um acidente com o carro em meio a uma nevasca os leva 
ao inóspito  vilarejo  de Kingdom Come, onde algo terrível  parece ter 
ocorrido.  Enquanto  isso,  a  detetive  Jane  Rizzoli  recebe  a  notícia  do 
desaparecimento  da  amiga  e  decide  investigar  seu  destino.  Assim, 
enquanto  tenta  descobrir  o que houve com Maura,  embrenha-se em 
uma trama envolvendo uma misteriosa seita e segredos do passado. 



MURMÚRIO (Col.Riley Bloom, v.4)                                         15416 
ALYSON NOËL

Após uma missão bastante problemática, Riley praticamente implorou 
ao Conselho que lhe atribuísse uma tarefa mais desafiadora - algo que 
lhe permitisse provar todo o seu imenso potencial como Apanhadora de 
Almas. O novo desafio, porém, parece estar muito além de seu alcance- 
Riley precisa tirar de circulação o fantasma de um gladiador romano. E 
não se trata de qualquer gladiador, e sim do mais brutal e temido de sua 
época,  tão  feroz  que  era  conhecido  como 'Pilar  da  Destruição'.  Mas 
como  ela,  uma  menina  magrela,  de  apenas  doze  anos,  conseguirá 
chegar  até  ele?  A resposta  está  em uma bela  moça,  que  sempre o 
observa de longe, chamada Messalina. (...)

O OCEANO NO FIM DO CAMINHO                                           15417
NEIL GAIMAN

Foi há quarenta anos, agora ele lembra muito bem. Quando os tempos 
ficaram difíceis e os pais decidiram que o quarto do alto da escada, que 
antes era dele, passaria a receber hóspedes. Ele só tinha sete anos. Um 
dos  inquilinos  foi  o  minerador  de  opala.  O  homem que  certa  noite 
roubou o carro da família e, ali dentro, parado num caminho deserto, 
cometeu suicídio. O homem cujo ato desesperado despertou forças que 
jamais deveriam ter sido perturbadas. Forças que não são deste mundo. 
Um horror primordial, sem controle, que foi libertado e passou a tomar 
os sonhos e a realidade das pessoas, inclusive os do menino. (...)

A GAROTA DAS NOVE PERUCAS                                             15418
SOPHIE VAN DER STAP

Aos 21 anos, Sophie van der Stap recebeu a notícia de que estava com 
um raro e agressivo tipo de câncer em seu pulmão. Como ela reagiu? 
Criando nove personalidades e escrevendo um livro. A garota das nove 
perucas é a história da moça que, em um piscar de olhos, tem a rotina 
completamente  alterada  e  a  vida  parece  lhe  escapar  aos  poucos. 
Tentando sentir-se melhor consigo mesma e amenizar o medo de uma 
morte precoce, Sophie, tentando esquecer um pouco a doença, não só 
começou a usar perucas como também criou novas personalidades para 
si a partir de cada uma delas;(...)

MINHA VIDA FORA DE SÉRIE 2ª TEMP.                                 15419
PAULA PIMENTA

Na 2ª temporada de Minha vida fora de série, Priscila agora está com 16 
anos  e  começa  a  lidar  com  questões  mais  sérias  que  alguns 
adolescentes enfrentam - a proximidade do vestibular,  amizades que 
parecem sólidas e que de repente se perdem, o aprendizado de que um 
namoro tem de ser constantemente cuidado para não se desgastar. Ela 
também descobre que atos sem pensar, que parecem estar esquecidos 
no passado, podem marcar irreversivelmente o presente. 



TUDO SOBRE TRUQUES E ADESTRAMENTO DE CÃES             15420
GERILYN J. BIELAKIEWICZ

Este livro procura mostrar ao leitor como lidar com o comportamento de 
seu  cão,  ensinando  ao  cachorro  os  comandos  considerados  simples, 
truques e mais. A obra mostra como - Utilizar petiscos, brinquedos e um 
clicker para treinar um cachorro; Ensinar truques adequados à raça de 
um cachorro;  Tratar  os  problemas  comportamentais  de  um cachorro 
pela raiz; Solucionar problemas comuns, como fazer as necessidades no 
lugar  errado  e  latir  excessivamente;  Lidar  com os  cães  que  exigem 
cuidados especiais, como os medrosos ou os agressivos. 

CIDADE DE VIDRO (Col. Instr. Mortais, v.3)                         15421
CASSANDRA CLARE

Em busca de uma poção para salvar a vida de sua mãe, Clary deve 
viajar até a Cidade de Vidro, lar ancestral dos Caçadores de Sombras. 
Mas à medida que se aproxima de Ragnor Fell,  o feiticeiro que pode 
curar a mãe, ela descobre segredos sobre seu passado e o de Jace - e o 
irmão não hesita em deixar claro que não a quer por perto. Isso Clary já 
entendeu,  ela  só não imagina  que  está  prestes  a participar  de  uma 
batalha  épica,  na  qual  Caçadores  de  Sombras  e  integrantes  do 
Submundo terão que se unir se quiserem sobreviver. 

UMA QUESTÃO DE SEGUNDOS                                                15422
HARLAN COBEN

Mickey Bolitar nunca teve uma vida normal. Até os 15 anos, ele morou 
em diversos países por causa do trabalho beneficente dos pais. Quando, 
por fim, os três se estabeleceram nos Estados Unidos, o pai morreu em 
um acidente de carro  e a mãe acabou internada em uma clínica de 
reabilitação. Forçado a morar com seu tio Myron, Mickey descobre que 
está  sendo  vigiado  por  uma  organização  secreta  chamada  Abrigo 
Abeona e começa a investigá-la. Uma das poucas pessoas que podem 
ajudá-lo é dona Morcega, uma vizinha reclusa e de passado obscuro, 
mas suas revelações geram mais confusão. (...)

SOBREVIVÊNCIA MORTAL                                                      15423
NORA ROBERTS

Outono  de  2059.  A  corajosa  tenente  Eve  Dallas  se  vê  diante  de 
assassinos  que  agem  de  forma  fria  e  meticulosa  e  usam  recursos 
militares precisos e cruéis para exterminar uma família inteira. Contudo, 
uma menina de nove anos sobrevive ao massacre. A missão da equipe 
investigativa é proteger a sobrevivente e, ao mesmo tempo, descobrir 
quem são as pessoas que assassinaram a família e porque a consideram 
tão importante. 



O SUBSTITUTO                                                                        15424
DAVID NICHOLLS

Para Josh Harper, ser ator significa ter  dinheiro, fama, mulheres aos 
seus pés e o papel principal nos palcos de Londres. Para Stephen C. 
McQueen, trata-se de uma longa e desastrosa carreira como figurante. 
Stephen  tem um nome  que  não  ajuda  (não,  ele  não  é  parente  do 
famoso  Steve  McQueen),  um  agente  pouco  interessado,  um 
relacionamento complicado com a ex-mulher e a filha e um trabalho 
como substituto de Josh Harper, o 12º Homem mais Sexy do Mundo. E, 
quando percebe que está apaixonado por  Nora,  a  linda e inteligente 
esposa de Josh, sabe que as coisas podem ficar ainda mais difíceis para 
ele. (...)

A VOVÓ QUE ENGOLIU UMA MOSCA                                       15425
KATE TOMS

A Vovó Catita engoliu uma mosca. Oh! E agora, o que será dessa jovem 
senhora? Descubra o que acontece nesta divertida história. Com texto 
rimado e ilustrações alegres, você vai adorar conhecer a aventura da 
vovó com estes animais distraídos! 

O QUE ME FAZ SER VALENTE?                                                15426
HEIDI E DANIEL HOWARTH

O pequeno leitor poderá acompanhar a tartaruguinha em sua jornada 
desde seu nascimento na praia até o seu retorno a ela em uma viagem 
perigosa.  Ela  tem de  ser  valente  e  ousada,  e  deve  fazer  tudo  isso 
sozinha. 


