
                            

LÍRIO VERMELHO - V.3                                                           15334
NORA ROBERTS

Em Lírio vermelho, a história está centrada, principalmente, em Hayley 
e sua filha, Lily. A vida das duas segue tranquila, até o dia em que a 
mãe se percebe atraída pelo filho de Roz. Por não achar tal sentimento 
correto, acredita que a Noiva Harper encontrou um modo de possuir sua 
mente  e  seu  corpo.  Será  loucura  da  protagonista  ou  mais  uma 
armadilha do fantasma.

ENTRE O AMOR E A PAIXÃO 
15335
LESLEY PEARSE

No início da primeira guerra, Jimmy, o marido de Belle Reilly, é levado 
para as trincheiras mortais do norte da França e Belle percebe que não 
pode ficar de braços cruzados quando tantos estão sacrificando suas 
vidas. Armada de coragem e boa vontade, ela se torna voluntária como 
motorista  da  Cruz  Vermelha,  também  na  França.  Então,  enquanto 
cumpre seu dever humanitário, um trágico acidente lhe coloca frente a 
frente com Etienne - o homem que fez parte de seu passado e a quem 
nunca esqueceu completamente. Dividida entre a paixão proibida por 
Etienne  e  a  lealdade  e  amor  por  Jimmy,  Belle  encontra-se  em uma 
situação impossível. (...)

INFERNO 
15336
DAN BROWN

No coração da  Itália,  Robert  Langdon,  o  professor  de Simbologia  de 
Harvard, é arrastado para um mundo angustiante centrado em uma das 
obras literárias mais duradouras e misteriosas da história - O Inferno, 
de Dante Alighieri. Numa corrida contra o tempo, Langdon luta contra 
um  adversário  assustador  e  enfrenta  um  enigma  engenhoso  que  o 
arrasta  para  uma  clássica  paisagem  de  arte,  passagens  secretas  e 
ciência  futurística.  Tendo  como pano de  fundo  o  sombrio  poema de 
Dante,  Langdon  mergulha  numa  caçada  frenética  para  encontrar 
respostas  e  decidir  em  quem  confiar,  antes  que  o  mundo  que 
conhecemos seja destruído.
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CASTELO DE PAPEL                                                                 15337
MARY DEL PRIORE

O Castelo de Papel narra a Biografia cruzada da princesa Isabel e seu 
marido,o  conde d'Eu.  Ele,  um nobre europeu,  neto do último rei  da 
França. Ela, obediente filha e herdeira do Império do Brasil. Em comum, 
a  formação  rígida  e  a  devoção  religiosa.  A  união  por  interesses 
familiares  não  impediu  que  fossem  apaixonados  por  toda  a  vida, 
representando o retrato acabado do romance do século XIX. Através da 
história dos dois, o livro revela a tensa atmosfera de um mundo em 
transição. O século que se seguiu à Revolução Francesa foi marcado por 
seguidos choques entre o novo espírito laico e republicano e as velhas 
estruturas aristocráticas do Antigo Regime. (...)

ABANDONO                                                                              15338
MEG CABOT

Meg  Cabot,  a  rainha  dos  adolescentes,  recria  o  mito  de  Perséfone, 
senhora do submundo, numa nova trilogia. Desde que Pierce Oliviera se 
afogou na piscina de sua casa e passou por uma experiência de quase 
morte, sua vida mudou. Dois anos depois, expulsa de sua antiga escola 
e sem amigos, ela só quer começar tudo de novo - e sua mãe parece 
acreditar que levá-la para Isla Huesos, lugar onde nasceu e cresceu, é a 
solução para todos os problemas da filha. Afinal, uma menina de 17 
anos precisa de alguma normalidade, não? O que ninguém sabe é que 
Pierce conheceu o misterioso John no mundo dos mortos, e agora o 
rapaz não a deixa em paz...

O TREMOR DA SUSPEITA                                                        15339
PATRICIA HIGHSMITH

Sob o calor do deserto, nada é tão tranquilo como parece. O escritor 
norte-americano Howard Ingham vai à Tunísia para reunir material para 
escrever o roteiro de um filme. Sua ideia é fazer uma história de amor, 
mas  ela  parece  sórdida  demais  para  ter  como  cenário  os  Estados 
Unidos.  Ao  chegar  em Túnis,  no  entanto,  vê-se  totalmente  sozinho, 
praticamente abandonado. O diretor do filme, que iria encontrá-lo na 
cidade,  não  aparece.  Sua  namorada,  que  ele  esperava  que  sentisse 
saudades,  não  lhe  escreve.  Mesmo  assim,  por  razões  que  nem ele 
mesmo sabe explicar,  Howard decide  ficar  na  Tunísia  e  começar  um 
novo romance sobre um homem de vida dupla e amoral.(...)

CIDADE DOS OSSOS                                                                15340
CASSANDRA CLARE 

Quando Clary decide ir a Nova York para se divertir  numa discoteca, 
nunca  poderia  imaginar  que  testemunharia  um assassinato  cometido 
por três adolescentes cobertos por tatuagens enigmáticas e brandindo 
armas bizarras.  Clary sabe que  deve chamar  a polícia,  mas é  difícil 
explicar um assassinato quando o corpo desaparece e os assassinos são 
invisíveis para todos, menos para ela. Tão surpresa quanto assustada, 
Clary aceita ouvir o que os jovens têm a dizer. Uma tribo de guerreiros 
secreta  dedicada  a  libertar  a  terra  de  demônios,  os  Caçadores  das 
Sombras  têm  uma  missão  no  mundo,  e  Clary  pode  já  estar  mais 
envolvida na história do que gostaria.



SEMPRE A MESMA NEVE E SEMPRE O MESMO TIO                 15341
HERTA MÜLLER

A relação entre a literatura e a vida sob a opressão política é o  fio 
condutor de 'Sempre a mesma neve e sempre o mesmo tio'. Os ensaios 
dão  conta  da  ligação  entre  criação  artística  e  experiência  pessoal, 
marcada pelos efeitos do terror e da repressão impostos pelo ditador 
Nicolau na Romênia,  onde Herta Müller  viveu antes de partir  para a 
Alemanha. Em 'Cristina e seu simulacro',  ela relata como, durante a 
época em que trabalha como tradutora em uma fábrica, é intimada a 
converter-se  em  espiã  da  polícia  secreta  romena.  Numa  reviravolta 
irônica e trágica, após recusar a proposta mesmo sob ameaças, passa a 
ser vista pelos colegas como colaboradora e é isolada os mecanismos de 
difamação da ditadura impõem a punição velada. (...)

O SILÊNCIO DAS MONTANHAS                                               15342
KHALED HOSSEINI
                            
A relação entre a literatura e a vida sob a opressão política é o  fio 
condutor de 'Sempre a mesma neve e sempre o mesmo tio'. Os ensaios 
dão  conta  da  ligação  entre  criação  artística  e  experiência  pessoal, 
marcada pelos efeitos do terror e da repressão impostos pelo ditador 
Nicolau na Romênia,  onde Herta Müller  viveu antes de partir  para a 
Alemanha. Em 'Cristina e seu simulacro',  ela relata como, durante a 
época em que trabalha como tradutora em uma fábrica, é intimada a 
converter-se em espiã da polícia secreta romena. (…)

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ                                               15343
JOJO MOYES

Aos 26 anos, Louisa Clark não tem muitas ambições. Ela mora com os 
pais, a irmã mãe solteira, o sobrinho pequeno e um avô que precisa de 
cuidados  constantes  desde  que  sofreu  um  derrame.  Trabalha  como 
garçonete num café, um emprego que não paga muito, mas ajuda nas 
despesas, e namora Patrick, um triatleta que não parece interessado 
nela. Não que ela se importe. Quando o café fecha as portas, Lou é 
obrigada a procurar outro emprego. Sem muitas qualificações, consegue 
trabalho como cuidadora de um tetraplégico. Will Traynor, de 35 anos, é 
inteligente, rico e mal-humorado. Preso a uma cadeira de rodas depois 
de um acidente de moto, o antes ativo e esportivo Will desconta toda a 
sua amargura em quem estiver por perto.                  

OS DIÁRIOS DO SEMIDEUS                                                    15344
RICK RIORDAN

Todo  jovem  semideus  precisa  se  preparar  para  um  árduo  futuro  - 
destruir  monstros,  aventurar-se  pelo  mundo  e  lidar  com  os 
temperamentais deuses gregos e romanos. Nesse volume recheado de 
relatos, retratos e entrevistas com personalidades do Olimpo, diagramas 
e  brincadeiras  criados  pelo  Escriba  Sênior  do  Acampamento  Meio-
Sangue,  Rick  Riordan,  Percy  Jackson  e  seus  amigos  vão  encarar 
inimigos perigosos e tarefas mortais.  As lições aprendidas com essas 
histórias poderão salvar a vida de qualquer semideus.



DIÁRIO DE UM BANANA 7 : SEGURANDO VELA                     15345
JEFF KINNEY

O Dia dos Namorados está chegando e Greg Heffley continua sozinho. 
Mas  um baile  organizado  pela  escola  pode  mudar  tudo.  Ele  precisa 
encontrar uma garota urgentemente. Para isso, conta com a ajuda de 
outro "solteirão",  Rowley, seu melhor amigo. A ideia  de Greg é usar 
Rowley como isca para atrair as meninas, uma espécie de coadjuvante 
de luxo que auxilia o ator principal a brilhar. Será que este plano vai dar 
certo? Ou será que a flecha do cupido vai tomar um rumo inesperado.

ONDE  ESTÁ?  CASA  DA  DIVERSÃO 
15346
JEAN MARZOLLO

Neste livro os pequenos leitores são convidados a virarem as páginas e 
resolverem  vários  desafios  e  enigmas.  Além  de  poder  descobrir 
curiosidades,  os  pequenos  poderão  brincar  ao  encontrar  as  imagens 
escondidas no livro e criar suas próprias charadas para a obra.


