A IRMÃ DA LUA – SÉRIE AS 7 IRMÃS – LIVRO 5
AUTOR: LUCINDA RILEY
ASSUNTO: FICÇÃO IRLANDESA

Em A irmã da lua, quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens
separadas por um século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história
sobre fé, tradição, paixão e sobrevivência. Entre as filhas adotivas de Pa Salt, Tiggy
D’Aplièse é conhecida como a instintiva e sensível. Envolvida em sua carreira na
proteção de animais selvagens, ela não sabe se está preparada para seguir as pistas
de suas origens deixadas pelo pai. Ao aceitar um novo emprego nas belíssimas
Terras Altas escocesas, Tiggy fica apaixonada pela remota propriedade,
administrada pelo enigmático Charlie Kinnaird. O belo cirurgião cardíaco acabou de
herdá-la e enfrenta problemas para reerguê-la e transformá-la em um santuário
para as espécies nativas. Em seu novo lar, Tiggy encontra o velho cigano Chilly, que
altera totalmente seu destino. Ele conta que ela não só possui um sexto sentido,
proveniente dos ancestrais, como há tempos foi previsto que ele a levaria até suas
origens na Espanha, nas montanhas sagradas de Sacromonte, à sombra da
magnífica Alhambra.
A REDENÇÃO – SÉRIE DE TRAVIS FAMILY – LIVRO 02
AUTOR: LISA KLEYPAS
ASSUNTO: ROMANCE NORTE-AMERICANO

Quando Os Destinos De Duas Pessoas Marcadas Pela Violência Se Cruzam, É
Preciso Escolher Um Caminho A Seguir: O Amor Ou A Dor. Herdeira caçula de um
verdadeiro império, Haven é uma mulher obstinada que vive de acordo com os
próprios princípios e que não tem medo de bater de frente com o pai, Churchill
Travis, um dos homens mais ricos e respeitados do Texas. Mas ao cortar relações
com ele para se casar com um homem que sua família desaprova Haven vê sua vida
se transformar num verdadeiro inferno e não tem para quem pedir ajuda. Dois anos
depois, Haven volta para casa, com a alma abatida e o coração fechado,
determinada a reconstruir sua vida sozinha. Mas Hardy Cates e seus irresistíveis
olhos azuis cruzam seu caminho, e ele é a última pessoa que ela precisa encontrar.
Hardy é o mais novo magnata da indústria petroleira de Houston, um homem de
sangue quente que aprendeu desde muito cedo a não confiar em ninguém e que
nunca mediu esforços para chegar aonde quer: ao topo! Em sua jornada alimentada
pela ambição desmedida, ele conquista poder e inimigos, incluindo os homens da
poderosa família Travis. O que ele não esperava era sentir suas defesas serem
abaladas pela herdeira da família... Conseguirão duas pessoas que aprenderam da
pior maneira que o amor pode ser o inimigo mais cruel deixar para trás todos os
traumas e se permitir uma nova chance?
AS FILHAS DO CAPITÃO
AUTOR: MARIA DUEÑAS
ASSUNTO: FICÇÃO ESPANHOLA

"Nova York, 1936. A pequena taberna El Capitán é inaugurada na Rua Catorze,
um dos redutos da colônia espanhola que então reside na cidade. A morte acidental de
seu proprietário, o inconsequente Emilio Arenas, força suas indomáveis filhas a
tomarem conta do negócio, enquanto nos tribunais é negociado o pagamento de uma
promissora indenização. Abatidas e atormentadas pela necessidade urgente de
sobrevivência, as temperamentais Victoria, Mona e Luz Arenas irão trilhar seus
caminhos entre arranha-céus, compatriotas espanhóis, adversidades e amores,
determinadas a transformar um sonho em realidade. De leitura ágil, envolvente e
tocante, "As filhas do capitão" acompanha a história dessas três jovens forçadas a
atravessar um oceano, se estabelecer em uma deslumbrante cidade e lutar para
encontrar seu caminho. Uma homenagem às mulheres que resistem quando os ventos
sopram em sentido contrário e a todos os que viveram - e vivem - a aventura, muitas
vezes épica e quase sempre incerta, da emigração."

A CARAVANA DE VENEZA – SÉRIE MARCO PÓLO – LIVRO 01
AUTOR: MURIEL ROMANA
ASSUNTO: FICÇÃO, ROMANCE FRANCÊS

A caravana de Veneza é o primeiro volume da trilogia escrita por Muriel
Romana sobre o famoso viajante veneziano do fim da Idade Média. A história se passa
em uma época em que, para se atravessar o continente asiático, era necessário mais
de um ano, tornando a Rota da Seda um caminho repleto de perigos. Muriel apresenta
um Marco Polo com apenas dezessete anos de idade, saindo de Veneza com o pai e o
tio, visando chegar à corte de Kublai. Trabalha como emissário do papa Gregório X,
mensageiro secreto do ilkhan Abaga. Kublai é neto de Gengis Khan e herdeiro do
imenso império mongol, que vai da Rússia até o Oceano Pacífico. Marco Polo precisa
sobreviver aos obstáculos impostos pela fúria da natureza e às armadilhas de bandidos,
guerreiros e espiões para conquistar o seu sonho. Ao conhecer uma escrava de olhos
amendoados, ele descobre o amor. Quando finalmente a caravana de Veneza chega
até o Grande Khan, o adolescente impetuoso e destemido já se tornara um homem e,
sem saber, o mais célebre dos aventureiros.
ALÉM DA GRANDE MURALHA – SÉRIE MARCO PÓLO – LIVRO 02
AUTOR: MURIEL ROMANA
ASSUNTO: FICÇÃO, ROMANCE FRANCÊS

'Além da grande muralha', o segundo volume da trilogia Marco Polo, , mostra o
viajante, ainda durante a juventude, em suas aventuras pelas terras asiáticas percorridas até o Japão, também conhecida como a inconquistável Ilha do Shogun.
Através das aventuras e descobertas de um personagem histórico, a autora prossegue
em sua evocação da Ásia durante o século XIII. Depois de três anos vivendo em
Pequim, o jovem se torna um fiel amigo de Kublai, o Grande Khan. Fascinado pelo
imperador mongol, cujos domínios se estendem pela metade do mundo, Marco
compreende ter encontrado nesse grande líder um verdadeiro mestre. O tempo passa
e o aventureiro se torna governador de uma província chinesa; em seguida, o destino o
leva a assumir o cargo de embaixador de guerra. Enquanto isso, ao mesmo tempo em
que Xiu Lan - uma cortesã de minúsculos pés enfaixados à moda chinesa - lhe ensina a
delicada arte do erotismo, Marco Polo experimenta a eficácia do sistema de posta
implantado pelo imperador mongol ao longo de suas estradas e passa a admirar
profundamente a medicina chinesa. Do espanto ao fascínio, Marco Polo aprende que a
Terra é redonda, descobre a utilização do papel-moeda e acompanha a invenção da
imprensa, entre outras mil maravilhas. No entanto, para que seu destino se cumpra,
resta-lhe honrar uma promessa imaculada - encontrar, além da Grande Muralha, um
filho perdido, um filho sobre o qual nada sabe.
A CASA INVENTADA
AUTOR: LYA LUFT
ASSUNTO: LITERATURA BRASILEIRA

Valendo-se de um gênero híbrido – mistura de romance, ensaio e autoficção –,
Lya Luft traça o roteiro para a casa que se quer inventar, projetando, um a um, os
cômodos, elementos e detalhes necessários a esta construção: a porta de espiar, o
espelho de Pandora, a sala da família, o quarto das crianças, o porão das aflições, o
pátio cotidiano, o jardim dos (a) deuses. A casa é, em um primeiro entendimento, o
espaço físico, expressão de seus moradores. Mas também uma metáfora da existência:
morada da família e dos afetos, da amizade e dos amores, mas também da dor, das
frustrações, dos traumas e até da morte, num entendimento de que tudo deve estar,
harmoniosamente, ao abrigo desta casa que inventamos. Metade formada de
escolhas; a outra metade, milagres.

CONTAGEM REGRESSIVA
AUTOR: KEN FOLLETT
ASSUNTO: FICÇÃO INGLESA

Certa manhã, um homem acorda no chão de uma estação de trem, sem saber
como foi parar ali. Não faz idéia de onde mora nem o que faz para viver. Não lembra
sequer o próprio nome. Quando se convence de que é um morador de rua que sofre
de alcoolismo, uma matéria no jornal sobre o lançamento de um satélite chama sua
atenção e o faz desconfiar de que sua situação não é o que parece. O ano é 1958 e os
Estados Unidos estão prestes a lançar seu primeiro satélite, numa tentativa
desesperada de se equiparar à União Soviética, com seu Sputnik, e recuperar a
liderança na corrida espacial. À medida que Luke remonta a história da própria vida e
junta as peças do que está por trás de sua amnésia, percebe que seu destino está
ligado ao foguete que será disparado dali a algumas horas em Cabo Canaveral. Ao
mesmo tempo, descobre segredos muito bem guardados sobre sua esposa, seu melhor
amigo e a mulher que ele um dia amou mais que tudo.
DOCE LAR – SÉRIE SWEET – LIVRO 01
AUTOR: TILLIE COLE
ASSUNTO: LITERATURA NORTE AMERICANA

Primeiro livro da série de maior sucesso da autora de Mil beijos de garoto Aos
vinte anos, Molly Shakespeare acha que já sabe de tudo. Ela leu Descartes e Kant. Ela
estudou em Oxford. Ela sabe que as pessoas que te amam também te deixam. Mas
quando Molly se muda da cinzenta Inglaterra para começar uma nova vida nos Estados
Unidos, ela descobre que ainda tem muito a aprender. No Alabama os verões são mais
quentes, as pessoas mais intimidantes e os alunos de sua nova escola muito mais
viciados em futebol. Após conhecer o famoso quarterback Romeu Prince, Molly só
consegue pensar em seus olhos castanhos, cabelos loiros, físico perfeito... E em como
sua vida tranquila e solitária parece estar a ponto de mudar drasticamente.
NÚMEROS DE AZAR
AUTOR: ANNE HOLT
ASSUNTO:

Três crimes. Três códigos. Muito sangue. Nenhum corpo. Em meio ao verão
de Oslo, a detetive Hanne Wilhelmsen é enviada para a cena macabra de um
possível assassinato. Em um galpão abandonado, há marcas de sangue por toda
parte e, na parede, uma intrigante sequência de oito dígitos escrita com o líquido
vermelho. Mas não há sinais da vítima. As pistas são escassas. Nos dois sábados
seguintes, o horror se repete. Outros locais, números diferentes. Seria uma
brincadeira de mau gosto ou a assinatura de um serial killer? E a questão mais
importante: onde estariam os corpos? Contando com sua habitual sagacidade, a
obstinada Hanne corre contra o tempo. Ela só tem cinco dias até o próximo
sábado... Mas o que fazer quando a linha que separa o certo do errado começa a se
fundir e o sangue derramado pode manchar não só as mãos de inocentes como
também a reputação do departamento de polícia onde ela atua?
O EVANGELHO SEGUNDO PILATOS
AUTOR: ERIC-EMMANUEL SCHMITT
ASSUNTO: FICÇÃO, ROMANCE FRANCÊS

Esta obra, do romancista e dramaturgo francês Eric-Emmanuel Schmitt, tem a
ousadia de questionar o que se passou com Pôncio Pilatos após a crucificação de Jesus
Cristo. Nesta trama é mostrado como o desaparecimento do corpo do filho de Deus
ainda rende uma história diferente daquela que é narrada na Bíblia. O autor apresenta
o outro lado do mais julgado e criticado personagem da história da humanidade Pôncio Pilatos. Um lado que mostra as angústias daquele que é considerado o carrasco
de Jesus, analisando e nos fazendo perceber o seu lado humano, ao mesmo tempo
racional e apaixonado pela família. O objetivo da obra não é fazer de Pilatos um herói
e de Jesus um vilão, mas apenas mostrar um pouco 'o outro lado', pois o calvário de
Cristo é relatado constantemente, enquanto as aflições, sofrimentos e o modo de
encarar a vida de Pilatos nunca foram analisados e apresentados à sociedade.

O ÚLTIMO REINO – SÉRIE CRÔNICAS SAXÔNICAS – LIVRO 01
AUTOR: BERNARD CORNWELL
ASSUNTO: FICÇÃO, VIKINGS, ROMANCE INGLÊS

O último reino é o primeiro romance de uma série que contará a história de
Alfredo, o Grande, e seus descendentes. Aqui, Cornwell reconstrói a saga do monarca
que livrou o território britânico da fúria dos vikings. Pelos olhos do órfão Uthred, que
aos 9 anos se tornou escravo dos guerreiros no norte, surge uma história de lealdades
divididas, amor relutante e heroísmo desesperado. Nascido na aristocracia da
Nortúmbria no século IX, Uthred é capturado e adotado por um dinamarquês. Nas
gélidas planícies do norte, ele aprende o modo de vida viking. No entanto, seu destino
está indissoluvelmente ligado a Alfred, rei de Wessex, e às lutas entre ingleses e
dinamarqueses e entre cristãos e pagãos. O último reino não se resume a cenas de
batalhas bem escritas e reviravoltas cheias de ação e suspense. O livro apresenta os
elementos que consagraram Cornwell: história e aventura na dose exata. Uma fábula
sobre guerra e heroísmo que encanta do início ao fim.
O CAVALEIRO DA MORTE – SÉRIE CRÔNICAS SAXÔNICAS – LIVRO 02
AUTOR: BERNARD CORNWELL
ASSUNTO: FICÇÃO, VIKINGS, ROMANCE INGLÊS

O cavaleiro da morte é o segundo volume das Crônicas Saxônicas, série de
Bernard Cornwell que apresenta a história do lendário Alfredo, o Grande, e de seus
descendentes. O livro começa no dia seguinte aos eventos de O último reino, primeiro
volume da série. São tempos terríveis para os saxões. Derrotados pelos vikings, Alfredo
e seus seguidores sobreviventes procuram refúgio em Æthelingæg, a região a que ficou
reduzido o reino de Alfredo. Aí, encobertos pela neblina, viajam em pequenos barcos
entre as ilhas na esperança de se reagruparem, e encontrarem mais apoio. Ao reunir o
Grande Exército, os vikings têm apenas uma ambição: conquistar Wessex. Quando
atacam em uma escuridão impiedosa, Uhtred se vê surpreendentemente do lado de
Alfredo. Aliados improváveis: um rei cristão devoto e um pagão que vive da espada.
Alfredo é um erudito; Uhtred, um guerreiro cheio de arrogância. No entanto, a
desconfortável aliança é forjada e os conduzirá dos pântanos para a colina íngreme.
OS SENHORES DO NORTE – SÉRIE CRÔNICAS SAXÔNICAS – LIVRO 03
AUTOR: BERNARD CORNWELL
ASSUNTO: FICÇÃO, VIKINGS, ROMANCE INGLÊS

Os senhores do norte é o terceiro volume das Crônicas Saxônicas, série de
Bernard Cornwell que apresenta a história do lendário Alfredo, o Grande, e de seus
descendentes, narrando a criação da Inglaterra que hoje conhecemos. Uma história
poderosa feita de traição, romance e luta numa região de conflitos, levantes e glória
em que Uhtred, um nortumbriano criado como viking, homem sem terras, guerreiro
sem país, se tornou uma esplêndida figura heróica. Os senhores do norte começa
logo após os acontecimentos descritos em O cavaleiro da morte. Depois de lutar ao
lado do rei Alfredo na batalha que assegurou Wessex como único reino
independente da Inglaterra, Uhtred precisa voltar ao norte para vingar a morte do
pai adotivo e resgatar a irmã. Para isso, terá de enfrentar seu velho inimigo Kjartan,
um renegado chefe dinamarquês que espreita na formidável fortaleza de Dunholm.
Para Uhtred, a esperança reside na espada. Em seu caminho, encontrará rebelião,
caos e medo, e terá como companhia uma freira saxã que deixou para trás a
vocação religiosa. Em nome do poder, o jovem da Nortúmbria será traído por um de
seus aliados, se tornará escravo... e contará com a inesperada ajuda daquele que
um dia odiou.

RIO VERMELHO
AUTOR: AMY LLOYD
ASSUNTO: FICÇÃO INGLESA, SUSPENSE

Peter James Há vinte anos, Dennis Danson foi preso pelo assassinato brutal
de uma jovem no condado de Red River, na Flórida. Agora ele é o assunto de um
documentário sobre crimes reais que está lançando um frenesi online para
descobrir a verdade e libertar um homem que foi condenado erroneamente. A mil
milhas de distância na Inglaterra, Samantha está obcecada com o caso de Dennis.
Ela troca cartas com ele e é rapidamente conquistada por seu aparente charme e
bondade para ela. Logo ela deixou sua velha vida para se casar com ele e fazer
campanha para sua libertação. Mas quando a campanha é bem sucedida e Dennis é
libertado, Sam começa a descobrir novos detalhes que sugerem que ele pode não
ser tão inocente...

TERRASS
AUTOR: ÂNGELA LANNER
ASSUNTO: ROMANCE BRASILEIRO

TERRASS é um livro que retrata o cotidiano de Terra, uma mulher incrível,
lutadora e generosa. Terra representa o feminino em sua expressão máxima. Uma
mulher elegante, bonita, sagaz que é apaixonada pela terra, pelas flores e temperos e
que é uma artista da costura. Enquanto ensina as alunas a costurar, ensina a arte de
viver e se libertar. Terra vive um amor intenso e proibido já que é uma mulher casada e
cheia de filhos. O livro retrata a luta que ela trava com ela mesma para resolver sua
frustração amorosa e poder viver com liberdade as descobertas do seu potencial
sensual e amoroso.

TRAVESSIA
AUTOR: LETICIA WIERZCHOWSKI
ASSUNTO:

O aguardado desfecho da saga A casa das sete mulheres Giuseppe e Anita
Garibaldi viveram e lutaram em três países diferentes: no sul do Brasil, à época da
Revolução Farroupilha, em Montevidéu, no cerco de Rosas, e na unificação da Itália.
Apaixonados um pelo outro, Giuseppe e Anita foram verdadeiros amantes da
liberdade. Tudo está aqui neste livro: as grandes batalhas históricas e as pequenas
batalhas do dia a dia. Todos os fãs de A casa das sete mulheres, romance que virou
série de TV e já foi publicado em vários países, agora têm o prazer de reencontrar a
prosa de Leticia Wierzchowski, autora que domina com maestria a narrativa do
romance histórico.

APRENDIZADOS: MINHA CAMINHADA PARA UMA VIDA COM MAIS SIGNIFICADO
AUTOR: GISELE BUNDCHEN
ASSUNTO: BIOGRAFIA, SUCESSO, MOTIVAÇÃO

A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul, numa
casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a carreira dos sonhos de Gisele estava bem longe das passarelas e mais próxima das
quadras de vôlei. Mas, aos 14 anos, numa viagem a São Paulo, o destino interveio e
colocou um olheiro em seu caminho. Gisele se tornou um ícone, deixando uma
marca permanente na indústria da moda. Porém, até hoje, poucas pessoas tiveram
a oportunidade de conhecer a verdadeira Gisele, uma mulher cuja vida privada é o
oposto de sua imagem pública. Em Aprendizados, ela revela pela primeira vez quem
realmente é e quais ensinamentos, em seus 38 anos, a ajudaram a viver uma vida
com mais significado. Uma jornada da sua infância de pés descalços em Horizontina
à carreira internacional, à maternidade e ao casamento com Tom Brady. Uma obra
que demonstra grande sinceridade e vulnerabilidade, Aprendizados revela a vida
íntima de uma mulher extremamente pública.
EU ESCOLHO SER FELIZ
AUTOR: ROSSANDRO KLINJEY
ASSUNTO:

Eu escolho ser feliz O psicólogo clínico, Rossandro Klinjey, traz sua ampla
experiência e nos convida, neste maravilhoso livro, a fazermos uma conexão
conosco, a fim de descobrirmos a relação entre a nossa felicidade e a aceitação de
quem somos no mundo. Várias vezes nos queixamos: o quanto não somos
valorizados no trabalho, o quanto o parceiro ou parceira não nos valoriza, e saímos
a criticar tudo e todos. E terminamos achando que nada que fazemos é bom ou dá
certo, então, um sentimento terrível de incompetência pessoal toma conta de nós, e
isso destrói o amor próprio de qualquer pessoa. Sem receitas prontas ou
miraculosas, ele propõe que a felicidade decorre de uma construção diária e
demonstra que quando temos resiliência, nos adaptando às mudanças da vida e
compreendendo as experiências cotidianas; aceitamos os processos dessa
construção e nos tornamos pessoas felizes.
ABAIXO A DEPRESSÃO
AUTOR: RICHARD SIMONETTI
ASSUNTO: DEPRESSÃO MENTAL, ESPIRITISMO

Quaisquer que sejam suas origens, geralmente a depressão instala-se a
partir de nossas disposições íntimas e da maneira como enfrentamos os desafios da
existência. Nesse particular, a experiência tem ensinado que o bom humor e a
reflexão, o rir-se aliado ao refletir, fortalecem o ânimo e iluminam caminhos. Não há
depressão que resista ou se instale num coração risonho, plugado em cérebro
disposto a justificar sua existência com o exercício da razão. Este livro vem oferecer
uma introdução à reflexão sobre a existência humana, nos permitindo espantar
tensões e angústias que alimentam a depressão.

VITÓRIA SOBRE A DEPRESSÃO
AUTOR: DIVANDO FRANCO
ASSUNTO: ESPIRITISMO, PSICOLOGIA, DEPRESSÃO

A saúde emocional e comportamental do homem nos ditos .tempos
modernos. Deixa muito a desejar. Um dos maiores vilões responsáveis por esse quadro
grave e desalentador é a DEPRESSÃO, cujas causas são numerosas e variadas,
enquanto que os efeitos podem apresentar-se arrasadores, culminando, muitas vezes,
no ato irrefletido do suicídio. Preocupada com o alarmante crescimento desse insidioso
mal, a Mentora Joanna de Ângelis, com o seu vasto e profundo conhecimento sobre o
assunto, apresenta-nos as considerações e o contributo terapêutico do Espiritismo
para combater e eliminar essa doença da alma, a fim de restabelecer o equilíbrio e a
harmonia do Ser. Ao ler esta extraordinária Obra, o caro leitor estará preparado para
evitar as armadilhas cruéis da depressão, conhecendo também as manobras dos
Espíritos infelizes que a alimentam através de mecanismos obsessivos.
A MENTE DE UM VICIADO E OS 5 PASSOS PARA A CURA
AUTOR: ROGÉRIO FORMIGONI
ASSUNTO: VÍCIO

Em "A Mente de Um Viciado e Os 5 Passos Para A Cura", Rogério Formigoni
— autor best-seller com mais de 2 milhões de livros vendidos — descreve, por
experiência própria, o método dos Cinco Passos usado na obra social Tratamento
Para a Cura dos Vícios. Aqui, o leitor encontra o suporte e orientação necessários na
luta contra a dependência química e psicológica que atinge o viciado. Leia o livro e
ajude seu ente querido ou amigo a se libertar, conhecendo, por dentro, A mente de
um viciado.

O CÓDIGO DA INTELIGÊNCIA
AUTOR: AUGUSTO CURY
ASSUNTO: INTELIGÊNCIA, INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS, SUCESSO

Neste livro, o Dr. Augusto Cury descreve de maneira instigante como os
códigos da inteligência são capazes de estimular tanto jovens como adultos a
libertar a criatividade, expandir a arte de pensar, desenvolver saúde psíquica e a
excelência profissional. O autor também apresenta as quatro armadilhas da mente
que podem bloquear o leque da inteligência e como evitá-las.

EMAGREÇA COM SAÚDE
AUTOR: DR. ALBERTO MOSA
ASSUNTO: DIETAS PARA EMAGRECER, EMAGRECIMENTO, HÁBITOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO

Neste livro as explicações e esclarecimentos do autor ajudam-nos a entender
o funcionamento do nosso corpo e as verdades da sociedade. O autor abre uma janela
na nossa vida que nunca mais se fechará e que, sem dúvida, nos mostra como se pode
ser feliz sem que se precise sofrer.

