
                            

9º JULGAMENTO                                                                      15719
JAMES PATTERSON

- Um maníaco impiedoso Uma jovem mãe e seu bebê são cruelmente 
mortos dentro do estacionamento de um shopping. Sem testemunhas 
ou indícios  da  identidade  do  assassino,  só  resta  à  sargento  Lindsay 
Boxer  e  ao seu parceiro,  Rich Conklin,  uma única pista -  três letras 
escritas com batom vermelho no para-brisa do carro das vítimas. - Um 
assalto sangrento Em outro canto da cidade, a esposa de um astro de 
cinema é acordada por um ladrão que está fugindo com milhões de 
dólares  em  joias  e  pedras  preciosas.  Antes  de  conseguir  chamar  a 
polícia, ela é friamente assassinada e São Francisco fica em estado de 
histeria. (…)

A GAROTA SILENCIOSA                                                           15720
TESS GERRITSEN

Uma mão ensanguentada é descoberta em um beco na Chinatown de 
Boston. Agora a detetive Jane Rizzoli, sua equipe e a patologista Maura 
Isles  precisam  localizar  o  restante  do  corpo  -  e  identificar  o  cruel 
assassino.  Mas  a  investigação  toma  rumos  inesperados  quando  dois 
pelos de origem não identificada são encontrados junto ao cadáver. A 
dupla Rizzoli e Isles se vê diante de um novo desafio e alguém - ou algo 
- põe em xeque tudo em que acreditam. 

A CASA DOS AMORES IMPOSSÍVEIS                                       15721
CRISTINA LÓPEZ BARRIO

'A casa dos amores impossíveis' é ambientado na Espanha, às vésperas 
do século XX, e narra a saga de uma família que carrega uma estranha 
maldição. Geração após geração, as Laguna estão fadadas a viverem 
trágicas  histórias  de  amor,  parindo  apenas  mulheres  incapazes  de 
escapar ao fado cruel de suas mães.
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O HEREGE – V.3                                                                        15722
BERNARD CORNWELL

Símbolo de imortalidade e pureza, o Santo Graal até hoje inspira vários 
escritores. Tornou-se o mais mítico dos objetos, gravado no imaginário d 
o  mundo ocidental.  Sua lenda é  normalmente  ligada às  histórias  de 
Artur e a Távola Redonda, mas o inglês Bernard Cornwell transporta a 
saga de sua busca para o século XIV, em plena Guerra dos Cem Anos. 
Em 'O Herege', terceiro romance da trilogia A Busca do Graal - iniciada 
com o  romance  O arqueiro  -  Bernard Cornwell  conta  uma saga  tão 
empolgante quanto as aventuras de Artur e seus cavaleiros narradas na 
série. (...)

QUANDO TUDO VOLTA                                                             15723
JOHN COREY WHALEY

Uma morte por overdose. Um fanático estudioso da Bíblia. Um pássaro 
lendário. Pesadelos com zumbis. Coisas tão diferentes podem habitar a 
vida  de uma única  pessoa?  Cullen  Witter  leva  uma vida  sem graça. 
Trabalha em uma lanchonete, tenta compreender as garotas e não é lá 
muito sociável. Seu irmão, Gabriel, de 15 anos, costuma ser o centro 
das  atenções  por  onde  passa.  Mas  Cullen  não  tem ciúmes dele.  Na 
verdade, ele é o seu maior admirador. O desaparecimento (ou fuga?) de 
Gabriel fica em segundo plano diante da nova mania da cidade - o pica-
pau  Lázaro,  que  todos  pensavam  estar  extinto  e  que  resolveu, 
aparentemente, ressuscitar por aquelas bandas. (...)

DEXTER EM CENA                                                                      15724
JEFF LINDSAY

Neste  volume da série  criada por  Jeff  Lindsay e que deu origem ao 
seriado de TV, 'Dexter', o serial killer entra em contato com seu lado 
mais  'humano'  quando  conhece  uma  bela  estrela  da  telinha  e  seu 
universo de luxos. Quando o marasmo da vida de casado atinge até 
mesmo o dedicado Dexter, ele não se faz de rogado quando recebe a 
oportunidade de aproveitar os deleites da vida hollywoodiana. Será que 
o  mundo  das  estrelas  acolherá  seu  Passageiro  da  Trevas,  seu  Eu 
perverso?  Com  a  tarefa  de  proteger  a  protagonista  de  um  seriado 
policial televisivo de um serial killer da vida real, Dexter ficará sabendo 
que, mesmo no mundo da fama, há outros como ele, e será tentado a 
abandonar tudo para brilhar sob os holofotes. 

TREM NOTURNO PARA LISBOA                                                15725 
PASCAL MERCIER

Em 'Trem noturno para Lisboa', Raimund Gregorius, professor de línguas 
clássicas em Berna, se levanta no meio da aula, abandona a sala e toma 
um trem para Lisboa. Em sua bagagem está um exemplar de reflexões 
filosóficas escrito pelo médico português Amadeu de Prado. Fascinado 
pelo livro, Gregorius decide investigar o autor. Em sua viagem, encontra 
pessoas que ficaram marcadas por seu relacionamento com esse homem 
excepcional, que o conheceram como médico, poeta ou combatente da 
ditadura.



RETRATO DE UM VICIADO QUANDO JOVEM                           15726
BILL CLEGG

Bill  Clegg  fumou  crack  pela  primeira  vez  no  apartamento  de  um 
advogado no Upper East Side. Rapidamente, a experiência o atira no 
circuito costumeiro dos viciados - em vez de pensões e noites na sarjeta, 
porém, sua via crucis inclui hotéis e bares de luxo, aeroportos e táxis 
que o conduzem de um lado a outro em Manhattan enquanto duram os 
dólares em sua conta.  O livro  acompanha a queda e a redenção de 
alguém que se propôs a destruir tudo o que tem e ama. 

O MUNDO PELOS OLHOS DE BOB                                            15727
JAMES BOWEN

Depois de um passado difícil, James foi adotado pelo gato Bob. Agora os 
dois  têm  um  emprego  de  verdade  (são  vendedores  ambulantes  de 
revistas)  e  se  tornaram personalidades  conhecidas  em toda  Londres. 
Bob tem muitos admiradores, que passam todos os dias para vê-lo - 
alguns deles trazem cachecóis de lã para ajudá-lo a enfrentar os dias 
mais gelados. Entre truques adoráveis e manhãs de puro mau humor, 
Bob e James se tornam cada vez mais inseparáveis. Por trás da divertida 
história  de  um  homem  às  voltas  com  seu  animal  de  estimação,  o 
segundo  livro  de  James  Bowen  fala  sobre  amizade,  fidelidade  e 
esperança. Bob se torna a chave que traz James de volta ao mundo, a 
motivação que faltava para sua decisiva volta por cima.
DA MINHA TERRA À TERRA                                                     15728
SEBASTIÃO SALGADO

Pela primeira vez, o maior fotojornalista do mundo conta sua história.As 
fotos de Sebastião Salgado são famosas no mundo inteiro. Suas imagens 
em preto e branco de trabalhadores e refugiados já ganharam inúmeros 
prêmios e são reconhecidas pela profunda dignidade que despertam no 
interlocutor.Em 2013, depois de oito anos de reportagens, Salgado expôs 
pela primeira vez o celebrado Projeto Gênesis, que deu origem ao livro 
de mesmo nome. Em uma jornada fotográfica por lugares intocados, 
onde o homem convive em harmonia com a natureza, o fotógrafo pôde 
declarar seu amor à Terra, em sua grandeza e fragilidade. (...)

DIÁRIO DE UMA GAROTA NADA POPULAR, V.5                      15729
RACHEL RENEE RUSSELL

Nikki Maxwell passa a se interessar por jornalismo quando Mackenzie 
começa  a  escrever  uma  coluna  de  fofocas,  onde  relata  informações 
sobre  sua  paixão,  Brandon,  as  quais  Nikki  não  queria  que  fossem 
divulgadas. Então Nikki se junta a equipe do jornal da escola e acaba 
escrevendo uma coluna de conselhos! No início é divertido, ao responder 
cartas de outras crianças. Mas quando sua caixa de correspondência fica 
repleta  de  pedidos  de  orientações,  Nikki  passa  a  precisar  de  ajuda. 
Felizmente ela tem suas melhores amigas Chloe e Zoey ao seu lado - e 
em seu teclado também! 



HISTÓRIAS PARA MENINAS                                                    15730

Neste belo livro, ricamente ilustrado, príncipes e princesas charmosas 
descobrem os  encantos e  perigos que  cercam seus  reinos.  Será  que 
essas histórias vão ter um final feliz? 

HISTÓRIAS DE PRÍNCIPES E DRAGÕES                                  15731

Neste belo, ricamente ilustrado, a magia e a aventura tomam de cada 
página.  Fatos  extraordinários  rodeiam  a  vida  dos  personagens.  Será 
mesmo que as aparências enganam? 

A GRANDE AVENTURA DE LÉO                                                15732

Léo está entediado em sua pequena gaiola. Dudu e Max parecem se 
divertir  muito  mais!  Junte-se  a  Léo  em  sua  grande  aventura  nesta 
incrível história. 


