
                            

AMANTE LIBERTO V.5                                                             15376
J. R. WARD

O coração gelado de um predador será aquecido mesmo contra a sua 
vontade.  Destemido  e  brilhante,  Vishous,  filho  de  Bloodletter,  possui 
uma maldição destrutiva e a capacidade assustadora de prever o futuro. 
Criado no campo de guerra de seu pai, ele sofreu maus tratos e abusos 
físicos e psicológicos. Membro da Irmandade, ele não se interessa por 
amor nem emoção, apenas pela batalha com a Sociedade Redutora. Mas 
quando uma lesão mortal faz com que fique sob os cuidados de uma 
cirurgiã humana, a Dra. Jane Whitcomb, ele é levado a revelar a dor que 
esconde e a experimentar o verdadeiro prazer de pela primeira vez. 

AMANTE CONSAGRADO V.6                                                    15377
J. R. WARD

Nas  sombras  da  noite  de  Caldwell,  Nova  York,  desenvolve-se  uma 
furiosa  guerra  entre  os  vampiros  e  os  seus  assassinos.  Há  uma 
Irmandade secreta, sem igual, formada por seis guerreiros vampiros, 
defensores de sua raça. E agora, um Irmão obediente deve escolher 
entre duas vidas. Ferozmente leal à Irmandade da Adaga Negra, Phury 
se sacrificou pelo bem da raça, convertendo-se no macho responsável 
por  manter  a  linhagem  da  Irmandade.  Como  sua  companheira,  a 
Escolhida Cormia quer ganhar não só o corpo, mas também o coração 
de Phury para si. 

CIDADE DAS CINZAS                                                               15378
CASSANDRA CLARE

Jace parece determinado a deixar todos ao seu redor enfurecidos. O 
Caçador de Sombras já é visto com desconfiança, pois seu pai, Valentin, 
quer dominar o mundo. Além disso, triângulos amorosos surgem, 
vampiros renascem e angústias adolescentes florescem em seu grupo de 
amigos. 
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UM GATO DE RUA CHAMADO BOB                                           15379
JAMES BOWEN

É uma tarde de outono em Covent Garden, Londres. Trabalhadores 
correm para o almoço, turistas brotam de todos os lados e clientes 
entram e saem das lojas. No meio de tudo isso está um gato. Usando 
um vistoso lenço Union Jack em volta do pescoço e cercado por uma 
multidão de 30 espectadores de boca aberta, Bob, o gatinho cor de 
laranja, sorri - é, sorri - timidamente. Próximo a ele, está seu dono 
James Bowen, com seu violão surrado, cantando músicas do Oasis. 
Então, ele para de tocar e se abaixa para Bob - 'Vamos, Bob, 
cumprimente!', diz. (...)

O GUARDIÃO                                                                           15380
NICHOLAS SPARKS

Quarenta dias após a morte de seu marido, Julie Barenson recebe uma 
encomenda deixada por ele. Dentro da caixa, encontra um filhote de 
cachorro dinamarquês e um bilhete no qual Jim promete que sempre 
cuidará dela. Quatro anos mais tarde, Julie já não pode depender 
apenas da companhia do fiel Singer, o filhotinho que se tornou um 
cachorro enorme e estabanado. Depois de tanto sofrimento, ela enfim 
está pronta para voltar a amar, mas seus primeiros encontros não são 
nada promissores. Até que surge Richard Franklin, um belo e sofisticado 
engenheiro que a trata como uma rainha. (...)

ENTRE O AGORA E O NUNCA                                                   15381
J. A REDMERSKI

Camryn Bennett é uma jovem de 20 anos que desistiu do amor desde 
que Ian, seu namorado, morreu num acidente de carro há um ano. Sua 
melhor amiga, Natalie, é a única capaz de animá-la. Mas a relação entre 
as duas fica abalada quando o namorado de Nat revela à Camryn que 
está apaixonado por ela. Perdida, sem saber o que fazer, Camryn vai 
para rodoviária e pega o primeiro ônibus interestadual, sem se importar 
com o destino. Com uma carteira, um celular e uma pequena bolsa com 
alguns itens indispensáveis, Camryn embarca para Idaho. Mas o que ela 
não  esperava  era  conhecer  Andrew  Parrish,  um  jovem  sedutor  e 
misterioso, a caminho para visitar o pai, que está morrendo de câncer.
(...)

O TEOREMA KATHERINE                                                         15382
JOHN GREEN                                                                                                    

Se o assunto é relacionamento, o tipo de garota de Colin Singleton tem 
nome- Katherine. E, em se tratando de Colin e Katherines, o desfecho é 
sempre o mesmo- ele leva o fora. Já aconteceu muito. Dezenove vezes, 
para ser exato. Após o mais recente e traumático pé na bunda, o Colin 
que só namora Katherines resolve cair na estrada. Dirigindo o Rabecão 
de Satã, com seu caderninho de anotações no bolso e o melhor amigo 
no carona, o ex-garoto prodígio, viciado em anagramas e PhD em levar 
o  fora,  descobre  sua  verdadeira  missão-  elaborar  e  comprovar  o 
Teorema  Fundamental  da  Previsibilidade  das  Katherines,  que  tornará 
possível  antever,  através  da  linguagem  universal  da  matemática,  o 
desfecho de qualquer relacionamento antes mesmo que as duas pessoas 
se conheçam. (…)



A MARCA DE ATENA V.3                                                          15384
RICK RIORDAN

Annabeth está apavorada. Justo quando ela está prestes a reencontrar 
Percy - após seis meses afastados por culpa de Hera -, o Acampamento 
Júpiter parece estar se preparando para o combate. A bordo do Argo II 
com os amigos Jason, Piper e Leo, ela não pode culpar os semideuses 
romanos  por  pensarem que o navio  é  uma arma de  guerra  grega - 
afinal,  com um dragão de bronze fumegante como figura de proa, a 
fantástica criação de Leo não parece mesmo nada amigável. Annabeth 
só  pode  torcer  para  que  os  romanos  vejam  seu  pretor  Jason  na 
embarcação e compreendam que os visitantes do Acampamento Meio-
Sangue estão ali em missão de paz. 

ARMADILHAS DA MENTE                                                         15385
AUGUSTO CURY

Camille é uma mulher bela, rica e brilhante, capaz de deixar as pessoas 
impressionadas com sua habilidade de debater e argumentar. Mas seus 
diplomas  e  seu  intelecto  não  foram  suficientes  para  evitar  que  se 
tornasse  vítima  de  suas  próprias  emoções.  Casada  com o  banqueiro 
Marco Túlio, Camille sempre foi fechada em seu próprio mundo. Crítica, 
obsessiva, pessimista, não gostava de ser confrontada e não se curvava 
diante  de  ninguém,  nem de  psiquiatras  ou  psicólogos.  Não  concluía 
nenhum tratamento. Vendo a depressão, as manias e as fobias de sua 
esposa se agravarem, Marco Túlio resolve comprar uma linda fazenda 
para que ela possa se afastar do estresse da cidade, respirar ar puro, se 
reconectar com a natureza e, quem sabe, com ela mesma. 

PARA SEMPRE SUA                                                                  15386
SYLVIA DAY

A partir do momento que conheci Gideon Cross, senti nele algo que eu 
precisava. Algo ao qual eu não podia resistir. Vi a perigosa e descuidada 
alma dentro dele - tão parecida com a minha. Estava atraída por ele. 
Precisava dele assim como precisava de meu coração batendo. Ninguém 
sabe o quanto ele se arriscou por mim. Como eu tinha sido ameaçada 
ou somente o quão escura e desesperadora a sombra de nosso passado 
se  tornaria.  Envolvidos  pelos  nossos  segredos,  tentamos  desafiar  as 
evidências.  Fizemos  nossas  próprias  regras  e  nos  rendemos 
completamente ao sensual poder de ser possuído... 

BRUXA MERRECA E BRUXA ZAMYA                                         15387
LÉIA CASSOL

A Bruxa Merreca, a Bruxa Zamya e o Motobruxo vão participar de um 
congresso de bruxaria que vai acontecer em Brasília. Mas antes, vejam 
só, os três resolveram dar uma voltinha pelo Brasil e... O que será que e 
eles vão descobrir? 



DANDARA, O DRAGÃO E A LUA                                               15388
MAÍRA SUERTEGARAY

Dandara já sabe tudo sobre o céu e como ele funciona, mas nunca cansa 
de aprender cada vez mais. Mas o que ela queria mesmo era viajar lá 
pelo céu. Mas como faria isso? Na garupa de um dragão, é claro! 

A GATINHA FRAN                                                                    15389
ESTER POLLI

Fran era uma gatinha muito pequena e simpática. Adorava sua dona, 
sua casa nova e tomar leite,  como todos os gatinhos.  Mas diferente 
deles, Fran era uma gatinha muito especial: ela sabia ler! 

PETIPOÁ                                                                                  15390
LÉIA CASSOL

Num certo dia, estava a costureira a fazer uma joaninha de tecido para 
lhe fazer companhia. O que ela não esperava é que a Fada do Pinóquio 
estivesse passando por ali... 

GAUGUIN                                                                                 15391
ANNA OBIOLS

A tribo dos Maoris recebeu um visitante especial. Jotepha conheceu Paul 
e descobriu um mundo novo por meio das pinturas que seu novo amigo 
fez. 

ONDE ESTÁ? NA ESCOLA                                                         15392
JEAN MARZOLLO

Quem disse que não podemos nos divertir de montão na escola? Vire as 
páginas para encontrar um quadro-negro repleto de charadas! Será que 
você consegue achar uma carinha sorridente, uma casa feliz, um navio, 
dois pássaros e uma bicicleta? Que tal saber mais sobre dinossauros, 
fábulas ou ainda inventar perguntas? Descubra essas surpresas e muitas 
outras neste livro incrível. Fique esperto e venha brincar com a série 
“Onde Está”? Um passatempo para toda a família! 



FILHAS DA ESCURIDÃO – V. 2                                                15405
L. J. SMITH

Rashel quer destruir o mundo de Nightworld, mas encontra sua alma 
gêmea em alguém que faz parte disso. Hannah está em perigo. Gillian 
foi salva por um anjo da guarda, por quem se apaixona. Mas quando ele 
começa a fazer  pedidos sinistros,  ela  começa a questionar  quem ele 
realmente é e de onde veio. 

FILHOS DO ÉDEN – V.1                                                           15406
EDUARDO SPOHR

Há uma guerra no céu. O confronto civil  entre o arcanjo Miguel e as 
tropas revolucionárias de seu irmão, Gabriel, devasta as sete camadas 
do paraíso. Com as legiões divididas, as fortalezas sitiadas, os generais 
estabeleceram um armistício na terra, uma trégua frágil e delicada, que 
pode  desmoronar  a  qualquer  instante.  Enquanto  os  querubins  se 
enfrentam num embate de sangue e espadas, dois anjos são enviados 
ao  mundo  físico  com  a  tarefa  de  resgatar  Kaira,  uma  capitã  dos 
exércitos  rebeldes,  desaparecida  enquanto  investigava  uma  suposta 
violação do tratado.(...)

FESTIM DOS CORVO – V.4                                                      15407
GEORGE R. R. MARTIN

Enquanto os senhores do Norte lutam incessantemente uns contra os 
outros e os Homens de Ferro estão prestes a emergir como uma força 
implacável,  a rainha regente Cersei  tenta manter intacta a força dos 
leões  em Porto  Real.  Os  jovens  lobos,  sedentos  por  vingança,  estão 
dispersos pela terra, cada um envolvido no perigoso jogo dos tronos. 
Arya abandonou Westeros rumo a Bravos, Bran desapareceu na vastidão 
enigmática para além da Muralha, Sansa está nas mãos do ambicioso e 
maquiavélico  Mindinho,  Jon  Snow  foi  proclamado  comandante  da 
Muralha mas tem que enfrentar a vontade férrea do rei Stannis e, no 
meio de toda a intriga, começam a surgir histórias do outro lado do mar 
sobre dragões vivos e fogo. (...) 

NÃO HÁ DIA FÁCIL                                                                  15408
MARK OWEN

'Não Há Dia Fácil' é um retrato da vida das equipes do Seal e um relato 
da Operação Lança de Netuno, realizada em 1º de maio de 2011, que 
resultou na morte  do terrorista Osama Bin Laden.  Desde a pane no 
helicóptero  Black  Hawk  -  que  quase  fez  com  que  a  missão  fosse 
abortada - até o comunicado pelo rádio via satélite confirmando que o 
alvo estava morto, a operação dos vinte e quatro Seal na propriedade 
secreta de Bin Laden deve ser recontada em detalhes. (...)




