
                            

O HERÓI DISCRETO                                                                  15511
MARIO VARGAS LLOSA

'O herói discreto' é um romance de Vargas Llosa, que entrelaça histórias 
de crimes e intrigas, amores e reviravoltas. Felícito Yanaqué é o dono de 
uma empresa de transportes em Piura, no norte peruano. Um dia, antes 
de ir ao trabalho, se surpreende ao encontrar uma carta anônima, presa 
à porta de sua casa. Sua família e sua empresa serão protegidas, diz o 
texto, mediante um pagamento mensal. Como assinatura, uma sinistra 
aranha,  atrás  da  qual  se  escondem  os  chantagistas.  Mas  ele  é  um 
homem que aprendeu com o pai a não se curvar a nada, e fará o possível 
para combater esse perigo invisível. (...)

PASSARINHA                                                                            15512
KATHRYN ERSKINE

No mundo de Caitlin, tudo é preto e branco. Qualquer coisa entre um e 
outro dá uma baita sensação de recreio no estômago e a obriga a fazer 
bicho de pelúcia. É isso que seu irmão, Devon, sempre tentou explicar às 
pessoas. Mas agora, depois do dia em que a vida desmoronou, seu pai, 
devastado, chora muito sem saber ao certo como lidar com isso. Ela quer 
ajudar o pai - a si mesma e todos a sua volta -, mas, sendo uma menina 
de dez anos de idade, autista, portadora da Síndrome de Asperger, ela 
não sabe como captar o sentido. (...)

A BIBLIOTECÁRIA                                                                    15513
LOGAN BELLE

A jovem Regina Finch acaba de chegar a Manhattan para trabalhar na 
Biblioteca Pública de Nova York. Mas o que parecia ser a promessa de 
uma rotina tranquila em meio a clássicos da literatura logo se revela um 
irresistível jogo de sedução quando ela conhece o envolvente Sebastian 
Barnes, investidor da instituição e um dos homens mais cobiçados da 
cidade,  que  fica  obcecado  pela  beleza  da  bibliotecária.  A  até  então 
ingênua Regina se entrega a um crescente e selvagem desejo que parece 
consumi-la  mais  a  cada  dia,  uma  paixão  que  despertará  na  jovem 
sensações jamais imaginadas. 
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JANGO : VIDA E MORTE NO EXÍLIO                                         15514
JUREMIR MACHADO DA SILVA

A dor, a tristeza do exílio e a morte que desperta suspeitas. 'Jango - a 
vida e a morte no exílio' é um livro de reconstrução e desconstrução - 
busca reconstruir o passado para desconstruir mitos. Se tivesse de ser 
resumido a uma questão, seria - quem foi João Goulart? Um presidente 
fraco ou um herói reformista no tempo errado, derrubado do poder para 
que não melhorasse o Brasil 'cedo' demais? Com mais cuidado, pode-se 
dizer que este livro trata mesmo de como foram construídos, com ajuda 
dos  jornais,  o  imaginário  favorável  ao  golpe  e  as  narrativas  sobre  o 
possível assassinato do presidente deposto em 1964. Como, quando e 
onde surgiu a tese do assassinato? 

FALE!                                                                                         15515
LAURIE HAUSIE ANDERSON

'Fale sobre você... Queremos saber o que tem a dizer.' Desde o primeiro 
momento, quando começou a estudar no colégio Merryweather, Melinda 
sabia que isso não passava de uma mentira deslavada, uma típica farsa 
encenada para os calouros. Os poucos amigos que tinha, ela perdeu ou 
vai  perder,  acabou isolada e  jogada  para  escanteio.  O  que  não  é  de 
admirar,  afinal,  a  garota  ligou  para  a  polícia,  destruiu  a  tradicional 
festinha que os veteranos promovem para comemorar  a chegada das 
férias e, de quebra, mandou vários colegas para a cadeia. (...)

DEXTER : DESIGN DE UM ASSASSINO                                     15516
JEFF LINDSAY

Empenhado em parecer um cidadão acima de qualquer suspeita, o serial 
killer Dexter Morgan está de volta, personagem que deu origem à uma 
série de TV. 



QUEM É VOCÊ, ALASCA?                                                           15517
JOHN GREEN 

Miles Halter  é um adolescente fissurado por célebres últimas palavras 
que, cansado de sua vidinha pacata e sem graça em casa, vai estudar 
num colégio interno à procura daquilo que o poeta François  Rabelais, 
quando estava à beira da morte, chamou de o “Grande Talvez”. Muita 
coisa o aguarda em Culver Creek, inclusive Alasca Young, uma garota 
inteligente,  espirituosa,  problemática  e  extremamente  sensual,  que  o 
levará para o seu labirinto e o catapultará em direção ao Grande Talvez. 

A LEBRE COM OLHOS DE ÂMBAR                                              15518
EDMUND DE WAAL

Após herdar a coleção de netsuquês - miniaturas japonesas entalhadas 
em madeira e marfim - de seu tio-avô, Edmund Waal refaz, neste livro, a 
jornada dessa coleção ao longo do século XX através das gerações de sua 
família. 

MINHA COZINHA EM BERLIM                                                   15519
LUISA WEISS
                            
É  preciso  coragem  para  virar  a  própria  vida  de  cabeça  para  baixo, 
principalmente quando todo mundo acha você uma garota de sorte. Mas, 
às vezes, o que parece certo não poderia estar mais errado...  'Minha 
cozinha em Berlim' é a narrativa de Luisa Weiss, uma jovem romântica e 
confusa,  viajante  apaixonada,  cidadã  itinerante  e  cozinheira 
perfeccionista que decide jogar tudo para o alto - sua vida certinha em 
Nova York, o emprego dos sonhos e o namorado - para ir em busca de 
uma vida nova (e de um novo amor?) que traga de volta o gostinho de 
sua infância em Berlim. Entre uma receita e outra, será impossível não se 
encantar  com a honestidade,  as vulnerabilidades e  a escrita  de Luisa 
Weiss - e ainda ficar morrendo de vontade de provar a torta de maçã, a 
melhor salada niçoise do mundo, ou mesmo as endívias refogadas. 
NO TEMPO DE NOEL ROSA                                                       15520
ALMIRANTE

O  intuito  primordial  dessa  edição  revisada  é  aproximar  o  leitor  do 
universo criado pelas linhas do autor, pouco alterando o texto original. 
Por esse motivo, o vocabulário da época foi respeitado, o que, de certa 
forma, também auxilia nessa viagem que o leitor fará ao tempo de Noel 
Rosa. Efetiva narrativa que acaba por se constituir na biografia oficial de 
Noel  Rosa,  chancelada  por  seus  herdeiros,  tem a  respeitabilidade  do 
nome  do  autor  Almirante  -  cantor,  compositor  e  radialista  que, 
considerado a mais alta patente do rádio brasileiro, foi efetivamente uns 
dos pioneiros da música popular ainda nos anos 20. E, como se tudo isso 
já não bastasse, o livro documenta com propriedade o nascimento do 
samba no Rio, com muitas histórias vivenciadas pelo autor. (...)



ECO                                                                                            15521
ALYSON NÖEL

Daire Santos ainda tem muito o que aprender sobre ser uma Buscadora 
de Almas... e sobre si mesma. Da mesma forma que seu treinamento 
mágico  se  torna  mais  intenso,  o  mesmo  acontece  com  seu 
relacionamento com Dace. Mas quando descobre que a conexão dele com 
a  cruel  família  Richter  vai  muito  além  do  que  havia  imaginado,  ela 
começa a questionar  se  o  amor realmente conquista tudo.  Dace está 
dolorosamente ciente de que não existiria se não fosse a magia negra 
dos Richter e agora Cade, seu irmão, está determinado a usar o amor de 
Dace por Daire contra ele. O rapaz está disposto a sacrificar tudo para 
proteger a garota que ama incluindo sua vida. Mas Daire permitirá isso? 
E se derrotar Cade custar não apenas a vida de Dace, mas sua alma? 

MONSTER HIGH 1                                                                     15522
LISI HARRISON

A história começa com a comunidade dos monstros vivendo em segundo 
plano no ambiente da Merton High School. Mas, com a chegada à cidade 
de duas novas garotas, tudo começa a mudar. Frankie Stein pertence à 
família do famoso monstro, e foi criada em laboratório por seu pai, há 
apenas quinze dias. Ela é literalmente 'elétrica', pois necessita carregar 
suas baterias diariamente, além de ter de maquiar o corpo todo para 
esconder  sua cor  verde.  Melody Carver,  por  outro  lado,  vem de  uma 
família humana perfeita. Entretanto, todas as tentativas de seu pai, um 
cirurgião plástico, de transformá-la em uma linda garota serão suficientes 
para que ela deixe de sentir uma 'freaky' e um peixe fora d'água. Juntas, 
as duas vão virar a Merton School de ponta-cabeça, libertando todos os 
monstros da situação de invisibilidade a que estão relegados.

PARA QUE SERVE UM LIVRO?                                                  15530
CHLOÉ LEGEAY

Para que serve um livro? Se você não sabe o que responder, talvez este 
livro possa ajudá-lo a encontrar uma boa resposta, ou duas, ou três, ou 
muitas. Então vamos direto ao que realmente interessa- as paginas deste 
livro. 

MEXA-SE!                                                                                  15531
RUFUS BUTLER SEDER

Este livro infantil apresenta imagens do porco rosa que se sacode para 
não  acabar  no  fogão,  do  urso-pardo  que  sai  em  disparada  -  todo 
brincalhão, do elefante cinza pisando tão forte que faz tremer o chão. 
Toda a bicharada, apresentada em cores, não para de se mexer. 



IDENTIDADE FROTA                                                                 15532
PEDRO HENRIQUE PEIXOTO

O ator e apresentador, que está prestes a completar meio século de vida 
(50 anos de idade), tem sua história na televisão e no teatro brasileiro 
contada em livro.  Frota conta tudo  e  um pouco mais  sobre todas as 
polêmicas  e  assuntos  de  sua  vida,  como  mulheres,  sexo,  drogas, 
televisão,  teatro etc.  'Vou falar  tudo.  Não tenho porque ter  papas na 
língua. (...) 


