
                            

THE TEMPEST                                                                          15258
WILLIAM SHAKESPEARE

The bard's final play, containing his mature reflections on life, concerns 
Prospero, a philosophical old magician, and Miranda, his lovely daughter, 
who  dwell  in  peaceful  isolation  on  an  enchanted  island.  When  a 
shipwreck brings old enemies to shore, the stage is set for a masterly 
drama of comedy, romance, and reconciliation. 

A CORUJINHA                                                                          15259
CAROLINE PITCHER

Dentro do salgueiro, a última corujinha nasce. Ela  é muito pequena, 
uma  bola  branca  felpuda.  Enquanto  as  outras  corujas  crescem  e 
aprendem a voar, a corujinha fica para trás. Não importa o quanto ela 
tente, não consegue voar. Então, uma noite, uma tempestade obriga as 
corujas a saírem de casa. A corujinha será capaz de voar para se salvar? 

BÓRIS VAI PARA A ESCOLA                                                    15260
TIM WARNES

O dia em que a professora Cocó diz que um novo aluno chegará à sala, 
todos ficam animados. Então, quando Boris dá seus primeiros passos 
marrons peludos e amedrontadores, todos os alunos ficam assustados. 
Boris só queria fazer amigos, então algo acontece que ajuda bóris a 
fazer exatamente isso. 

EU AMO FLORESTAS TROPICAIS                                            15261

Esta coleção traz curiosidades das florestas tropicais, com um texto 
detalhado e com muitas imagens. Ideal para ler e compartilhar com as 
crianças. 
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CACO COELHO ADORA LER                                                      15262
PETER BENTLEY

Caco adora livros. Ele passa o tempo todo lendo histórias de príncipes e 
bruxas, de piratas e dinossauros. Já seus amigos acham que livros são a 
coisa  mais  chata  que  alguém  poderia  inventar.  Eles  preferem  ficar 
brincando no quintal. Isso até que começa a chover e eles não podem 
sair de casa... Ótimo produto para aproximar as crianças dos livros. 

O PRÍNCIPE DA NÉVOA                                                           15263
CARLOS RUIZ ZAFÓN

O novo lar dos Caver está rodeado de mistério. O espírito de Jacob, o 
filho dos antigos proprietários que morreu afogado, ronda o local. As 
estranhas circunstâncias dessa morte só aumentam com a aparição do 
Príncipe da Névoa, que concede um desejo a qualquer pessoa a um alto 
preço. 

1974 : RED RIDING                                                                 15264
DAVID PEACE                                                                                                     

Dezembro  de  1974,  poucos  dias  antes  do  Natal,  Edward  Dunford, 
aspirante a celebridade jornalística, é escalado para cobrir um caso- o 
estrangulamento e estupro de uma menina de dez anos. Em casa, suas 
tias relembram casos semelhantes ao da menina, o que dá a Edward a 
ideia de fazer uma grande investigação. No entanto, o projeto acaba se 
transformando numa viagem ao inferno. Além de ser substituído por um 
repórter  veterano,  Edward  se  envolve  numa trama que  vai  além do 
assassinato em série de garotinhas. De repente, toda a cidade de Leeds, 
no norte da Inglaterra, parece estar envolvida no crime. (...)

AS AVENTURAS DE PI                                                                   15265
YANN MARTEL

O livro  narra  a  trajetória  do  jovem Pi  Patel,  um garoto  cuja  vida  é 
revirada  quando  seu  pai,  dono  de  um  zoológico  na  Índia,  decide 
embarcar em um navio rumo ao Canadá. Durante a viagem, um trágico 
naufrágio deixa o menino à deriva em um bote, na companhia insólita 
de um tigre-de-bengala, um orangotango, uma zebra e uma hiena. 



UMA CURVA NA ESTRADA                                                       15266
NICHOLAS SPARKS
                            
A vida do subxerife Miles Ryan parecia ter chegado ao fim no dia em que 
sua esposa morreu. Missy tinha sido seu primeiro amor, a namorada de 
escola que se tornara a companheira de todos os momentos, a mulher 
sensual que se mostrara uma mãe carinhosa. Uma noite Missy saiu para 
correr e não voltou. Tinha sido atropelada numa rua perto de casa. As 
investigações  da  polícia  nada  revelaram.  Para  Miles,  esse  fato  é 
duplamente  doloroso:  além  de  enfrentar  o  sofrimento  de  perder  a 
esposa, ele se culpa por não ter descoberto o motorista que a atropelou 
e fugiu sem prestar socorro. (...)

LUA DE MEL                                                                             15267
JAMES PATTERSON                          

Linda, sexy e bem-sucedida, Nora Sinclair é desejada pelos homens e 
invejada pelas  mulheres.  E sua vida  tem tudo para  ficar  ainda mais 
perfeita quando seu namorado, o atraente e rico Connor Brown, pede 
sua mão em casamento.  Mas o  que para  muitos seria  o  começo do 
“felizes para sempre”, para Nora é a contagem regressiva para “até que 
a  morte  os  separe”.  Coisas  muito  estranhas  ocorrem  às  pessoas 
próximas a Nora, principalmente aos homens que entram em sua vida. E 
isso acaba despertando o interesse do FBI. (...)

A MENINA QUE FAZIA NEVAR                                                 15268
GRACE MCCLEEN

Todos os dias se parecem na vida que Judith McPherson leva ao lado do 
pai.  Eles  têm  uma  rotina  simples  e  reclusa,  numa  casa  repleta  de 
lembranças da mãe que ela nunca conheceu, e as únicas pessoas com 
quem convivem são os fiéis da igreja cristã a que pertencem. Judith não 
tem  amigos  na  escola,  onde  é  alvo  de  gozações,  e  para  encontrar 
consolo se refugia no mundo de sucata que construiu em seu quarto. Lá, 
cada dia é um dia, e a vida pode ser incrivelmente feliz graças a sua 
imaginação. Basta acreditar que a Terra Gloriosa, como ela chama sua 
maquete, é realmente o paraíso prometido onde um dia vai viver ao 
lado da mãe. (..)

SÓ O AMOR CONSEGUE                                                           15269
ZÍBIA GASPARETTO

Situado  nos  dias  de  hoje,  este  romance  de  Zibia  transcorre  entre  o 
mundo espiritual e o terreno, narrando de forma clara e envolvente as 
missões de vida destinadas a cada um e que formam os laços de amor 
entre as pessoas e espíritos. Ressaltando a dualidade dos personagens, 
a autora mostra de maneira otimista que está a alcance de qualquer 
pessoa a solução de seus próprios conflitos, cultivando a tolerância e o 
amor,  e,  dessa  maneira,  ajudando  a  construir  um  mundo  de  paz  e 
solidariedade. 



O PESADELO                                                                            15270
LARS KEPLER

Tudo começa quando a polícia descobre o corpo de uma jovem dentro 
uma lancha à deriva no arquipélago de Estocolmo. Seus pulmões estão 
cheios d'água e os médicos legistas afirmam que ela morreu afogada. 
No entanto, o barco está em perfeito estado e o corpo e as roupas da 
mulher estão secos. No dia seguinte, um alto funcionário do governo 
sueco aparece enforcado em seu apartamento. Ele flutua no ar enquanto 
uma enigmática música de violino ressoa por todo o ambiente.  Tudo 
indica que foi suicídio, mas o salão tem pé-direito alto e não há nenhum 
móvel em volta no qual ele possa ter subido. (...)

GIANE : VIDA, ARTE E LUTA                                                   15271
GUILHERME FIUZA

Sumário - Nota do autor; Que não é o que não pode ser que não...; O 
medo  me  chama;  Saltando  do  9º  andar;  A  musa  da  TV  é  minha; 
Ninguém é como o Giane; A princesa careca; Um cérebro para dois; O 
médico do faraó; O super-homem em apuros; Adeus, príncipe; 350 anos 
de vida; Bem-vindo ao Birigui Palace; Penso, logo desisto; Caveiras no 
hospital; A (doce) armadilha alemã; Operação Lua Cheia; Orgia a rigor; 
Sua  vida  daria  uma  novela;  Shakespeare  com  ketchup;  O  ídolo  no 
camburão; A bruxa quer sangue; Cadê o nosso bebê?; E o Oscar vai 
para o mecânico; Será que acabou?; Me usa, me toca, me alisa, me 
abraça; (...)

O PREÇO DA VITÓRIA                                                             15272
HARLAN COBEN

Myron Bolitar não é fã de golfe, mas, ao ser convidado por seu amigo 
Win  para  assistir  ao  Aberto  dos  Estados  Unidos,  aproveita  a 
oportunidade para tentar conquistar novos clientes. E é o que acontece 
quando ele é procurado pelo pai de Linda Coldren, a golfista número 1 
do ranking. Antes que perceba, Myron está novamente atuando como 
detetive, em busca de Chad, o filho de Linda que sumiu há dois dias. O 
desaparecimento é mais um peso sobre os ombros do pai do garoto, o 
também golfista  Jack  Coldren,  que  lidera  o  torneio  e  luta  para  não 
repetir seu inexplicável fracasso de anos atrás. (...)

SEM DEIXAR RASTROS                                                            15273
HARLAN COBEN

Myron  Bolitar  parecia  destinado  a  uma  carreira  de  sucesso  na  NBA 
quando uma lesão  no  joelho  o  afastou  definitivamente  das  quadras. 
Porém, 10 anos depois,  o agente esportivo,  que também atua como 
detetive nas horas vagas, está de volta ao jogo - não para cumprir seu 
destino como astro do basquete, mas para desvendar mais um mistério. 
O ídolo dos Dragons de Nova Jersey Greg Downing, principal adversário 
de Myron na época da faculdade, desapareceu sem deixar rastros pouco 
antes das finais do campeonato nacional. (...)



UM CERTO VERÃO                                                                    15274
DAVID BALDACCI

O Natal se aproxima, mas não há alegria na casa de Jack. Diagnosticado 
com uma doença incurável, ele se prepara para o momento de dizer 
adeus  à  esposa,  Lizzie,  e  a  seus  três  filhos.  Mas  algo  impensável 
acontece; Lizzie morre num trágico acidente de carro. Sem ela, Jack é 
mandado para um asilo e as crianças são separadas e vão morar com 
familiares,  em  cidades  diferentes.  Quando  tudo  parece  perdido,  no 
entanto, Jack começa a melhorar. 

UMA LINDA MULHER                                                               15275
FERN MICHAELS

O mundo de Rosie começa a virar de ponta-cabeça após uma conversa 
com  Vickie  Winters,  sua  melhor  amiga  e  sócia  numa  bem-sucedida 
empresa  de  venda  por  correspondência.  Vickie  precisou  dizer  umas 
verdades a Rosie - ela estava acima do peso, entristecida e submetida 
ao marido, egoísta e mau-caráter, Kent Bliss - que, claramente, só tinha 
interesse no dinheiro e conforto conquistados através do trabalho duro 
da esposa. A discussão afetou a amizade e a sociedade, mas fez com 
que  Rosie  pudesse  analisar  seriamente  seu  casamento  e  sua  vida 
pessoal. 

O OBSCENO PÁSSARO DA NOITE                                            15276
JOSE DONOSO

O romance tem como cenário principal uma antiga casa de exercícios 
espirituais  prestes a ser desativada.  Nessa construção arruinada,  um 
faz-tudo conhecido como Mudinho urde um relato vertiginoso, em que a 
realidade cede espaço às alucinadas lembranças de seu passado. 


