
                            

BOCA DE OURO                                                                         15486
NELSON RODRIGUES

O bicheiro Boca de Ouro é uma figura temida e megalomaníaca, que tem 
esse apelido porque, ao melhorar de vida, trocou os dentes perfeitos por 
uma  reluzente  dentadura  de  ouro.  Quando  Boca  é  assassinado,  seu 
passado é vasculhado por um repórter de um jornal sensacionalista em 
busca de histórias  escabrosas.  A fonte  do jornalista  é dona Guigui,  a 
volúvel  e  passional  ex-amante  do  contraventor,  uma  mulher  que,  ao 
sabor de seus humores, revela diferentes versões da mesma história. 

A GRAÇA DA COISA                                                                  15487
MARTHA MEDEIROS

Passar pela vida à toa é um desperdício imperdoável. Que o mundo está 
uma doidice sem tamanho não é preciso dizer. Que estamos cada vez 
trabalhando mais, ficando mais tempo no celular e no trânsito, nem se 
fala. Então como sobreviver, ou melhor, como viver em meio a este caos 
que  se  transformou  a  nossa  vida?  Para  Martha  Medeiros,  a  grande 
questão é se desapegar daquilo que é desnecessário, que nos faz mal, 
que nos atrasa, e enxergar a graça da coisa - sendo a 'coisa', no caso, a 
própria  vida.  É  deixar  ideias  pré-concebidas  de  lado,  saber  rir  de  si 
mesmo, se reinventar;(...)

CIDADES DE PAPEL                                                                  15488
JOHN GREEN

Quentin  Jacobsen tem uma paixão  platônica  pela  magnífica  vizinha  e 
colega de escola, Margo Roth Spiegelman. Até que em um cinco de maio 
que poderia ter sido como outro dia qualquer, ela invade sua vida pela 
janela de seu quarto, com a cara pintada e vestida de ninja, convocando-
o a fazer  parte  de um engenhoso plano  de vingança.  E ele,  é  claro, 
aceita. Assim que a noite de aventuras acaba e um novo dia se inicia, Q 
vai para a escola e então descobre que o paradeiro da sempre enigmática 
Margo  é  agora  um  mistério.  No  entanto,  ele  logo  encontra  pistas  e 
começa a segui-las. Impelido em direção a um caminho tortuoso, quanto 
mais Q se aproxima de Margo, mais se distancia da imagem da garota 
que ele achava que conhecia. 
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RANGERS ORDEM DOS ARQUEIROS – V.10                             15489
JOHN FLANAGAN

Uma importante missão leva Horace à exótica corte de Nihon-Ja, um país 
distante, com uma cultura muito diferente, totalmente baseada em honra 
e tradição. E vários meses se passam sem que o cavaleiro envie alguma 
informação  a  Araluen.  Preocupados,  Will,  Alyss  e  Evanlyn partem em 
busca de notícias de seu amigo. Em pouco tempo, a verdade vem à tona 
- alguns inimigos do imperador de Nihon-Ja haviam se rebelado, e Horace 
decidira  ajudar  o  legítimo  líder  da  nação  na  luta  para  derrotar  seus 
arrogantes opositores. O quarteto araluense se reúne e os três recém-
chegados decidem se juntar a Horace na defesa do trono do imperador. 
Mas,  para  isso  terão  que  realizar  uma  tarefa  quase  impossível  - 
transformar  fazendeiros  e  pescadores  em  guerreiros  preparados  para 
combater um inimigo poderoso. 

CIDADE DAS ALMAS PERDIDAS                                               15490
CASSANDRA CLARE

Quando Jace e Clary voltam a se encontrar,  Clary fica horrorizada ao 
descobrir que a magia de Lilith, um demônio muito poderoso, ligou Jace 
ao perverso Sebastian,  transformando o Caçador  de Sombras  em um 
servo do mal. A Clave decide destruir Sebastian, mas não há nenhuma 
maneira de mata-lo sem destruir Jace. Clary e seus amigos, no entanto, 
irão tentar mesmo assim. Ela está disposta a fazer qualquer coisa para 
salvar o namorado, mas ainda pode confiar nele? Ou ele está realmente 
perdido? 

DESASTRE IMINENTE                                                               15491
JAMIE MCGUIRE

Travis perdeu a mãe muito cedo, mas, antes de morrer, ela lhe ensinou 
duas regras de vida - ame muito, lute mais ainda. Tendo crescido em 
uma família de homens que gostam de jogos e lutas, Travis Maddox é um 
cara durão. Musculoso e tatuado, bad boy até o último fio de cabelo, ele 
leva uma mulher diferente para casa a cada noite. Até conhecer Abby 
Abernathy. Determinada a se manter longe de problemas, Abby resiste 
com todas as forças ao charme de Travis,  sem saber que assim só o 
deixa  mais  determinado  a  conquistá-la.  Será  que  o  invencível  Travis 
'Cachorro Louco' Maddox vai ser derrotado por uma garota? 

INTENSO                                                                                   15492
SYLVIA DAY 

O  destino  havia  ceifado  suas  esperanças.  Num  elegante  baile  de 
máscaras,  Amélia  percebe  que  está  sendo  observada  por  um 
desconhecido.  Apesar  de  gostar  do  conde  Ware,  com  quem  se 
comprometeu,  ela  não  consegue esquecer  sua primeira  paixão.  Casar 
com um homem bom e respeitado parece ser a opção mais acertada, 
mas seu coração permanece fiel a um amor perdido no passado. A morte 
de Colin não foi suficiente para apagar o sentimento que, mesmo depois 
de anos, impedia de gostar de mais alguém. Amante desconhecido. À luz 
da  lua,  um  beijo  imprudente  do  desconhecido  com  máscara  será  o 
suficiente para desencadear sentimentos que ela achava que nunca mais 
sentiria na vida.



GRETA                                                                                       15493
MÔNICA DE CASTRO
Um momento de distração da babá, um acidente, uma criança morre. Os 
pais,  inconformados,  expulsam a babá.  Os  fatos  se  espalham,  e  ela, 
esmagada  pela  culpa,  não  consegue  mais  emprego.  Então  a  babá 
amorosa  se  transforma  em  'Greta'  ,  uma  mulher  sensual  que  tenta 
sobreviver como pode. A mãe do menino não consegue lidar com a dor 
da  perda;  afunda na  depressão  afastando-se  do  marido,  que  procura 
conforto  fora do lar.  Por que uma criança saudável,  alegre,  morre  de 
repente? Como vencer a dor da perda e continuar vivendo? O que fazer 
quando a motivação vai embora e tudo parece perdido? Só a sabedoria 
da vida tem todas essas respostas.

SERENIDADE                                                                            15494
ROBSON PINHEIRO
                            
Já se disse que a elevação de um espírito se percebe no pouco que fala e 
no quanto diz. Se é assim, Zarthú é capaz de pôr em xeque nossa visão 
de mundo sem confrontá-la; consegue despertar a reflexão e a mudança 
em  poucos  e  leves  parágrafos,  em  uma  ou  duas  páginas.  Autor  de 
máximas que calam fundo na alma, propõe um terapia simples como 
somente  as  pequenas  coisas  sabem ser,  desde  que  feitas  com amor. 
Venha conquistar a serenidade. 

CATIVADO                                                                                 15496
NORA ROBERTS

Seu interesse por ela era puramente profissional. Pelo menos ele tentava 
se convencer disso. Nash Kirkland procurou Morgana Donovan, que se 
autodenominava bruxa,  para ajudá-lo  na  pesquisa  de seu novo filme. 
Como um cético convicto, ele não acreditava que ela realmente tivesse 
poderes mágicos. Porém, de algum modo começou a se sentir enfeitiçado 
por Morgana. Nash era do tipo de homem que não confiava nos próprios 
sentimentos. Como poderia ter certeza de que sua paixão era genuína e 
não um mero truque de magia?  



CARTAS ENTRE AMIGOS                                                           15497
GABRIEL CHALITA E FÁBIO DE MELO

'Cartas  Entre  Amigos,  Sobre  Ganhar  e  Perder'  apresenta  reflexões 
individuais de cada autor, criando afinidades intelectuais de duas mentes 
motivadas e envolvidas com o tempo e trazendo ao leitor referências de 
textos  escritos  em outras  épocas.  Escritores  como Machado de  Assis, 
Castro  Alves,  Guilherme  de  Almeida,  Graciliano  Ramos,  entre  outros, 
dialogam  com  as  inquietações  dos  autores  e  mostram  análises  que 
podem aliviar  a  aparente  desesperança  de  viver  no  século  21,  assim 
como citações de autoras como Adélia Prado e Nélida Piñon. 

A VISITA CRUEL DO TEMPO                                                     15498
JENNIFER EGAN

Bennie  Salazar  é  um executivo  da  indústria  fonográfica.  Sasha é  sua 
assistente  cleptomaníaca.  E  é  a  partir  da  história  desses  dois 
personagens que Jennifer Egan retrata, em uma narrativa caleidoscópica, 
a passagem do tempo e a transformação das relações. Da São Francisco 
dos anos 1970 até a Nova York de um futuro próximo, a autora cria um 
romance sobre continuidade e rupturas, memória e expectativas. A trama 
também  combina  diferentes  pontos  de  vista  sobre  histórias  que  se 
entrelaçam de maneiras inesperadas.(...)

MAIS DE 2000 COISAS MÁGICAS PARA ENCONTRAR             15499

Entre em um mundo mágico de fadas e princesas! Encontre as borboletas 
na festa da rainha das fadas,  procure os bolinhos no piquenique das 
princesas e veja quantos vaga-lumes você contará no lago encantado. 
Busque  tudo  isso  e  muito  mais  em  um  mundo  cheio  de  fantasia  e 
diversão! 


