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Advertência! Este livro não é para qualquer garoto! A intriga, a ação e as              
surpresas desta aventura de espionagem procuram fazer com que os leitores           
queiram fazer parte deste mundo dos agentes secretos Nerds. Está disposto a            
se arriscar? 

 
 
 
 
TROPA NERDS: NÚCLEO DE ESPIONAGEM, RESGATE E DEFESA SECRETO 
MICHAEL BUCKLEY 
ED. V & R 

 
 

Véspera de Natal na Quinta Avenida: dois homens estão comprando presentes           
para as mulheres que amam. Gary quer dar para a namorada, Rachel, uma             
pulseira de berloques. Enquanto isso, Ethan está procurando algo mais especial           
- um anel de noivado para Vanessa, a mulher que conseguiu levar felicidade à              
sua vida e à de sua filha depois da morte da primeira esposa, que ele amava                
tanto. A vida desses dois casais acaba se cruzando por acidente. Quando as             
sacolas de compras dos dois homens se misturam sem que ninguém perceba… 

 
UM PRESENTE DA TIFFANY 
MELISSA HILL 
ED. INTRÍNSECA 

 
 

Viajantes do Tempo por Rysa Walker Conspirações, a chave para a eternidade e             
um assassino em série. Somos todos reféns do tempo. Na vida, tudo tem uma              
ordem certa para acontecer: os sapatos devem ser colocados depois das meias,            
a geléia deve ser passada no pão depois da manteiga — netos nascem depois              
dos avós. Kate Pierce-Keller nunca havia dado atenção a este último item, até             
sua avó surgir com revelações e um objeto que podem colocar sua existência             
em risco. 
 
CHRONOS 
RYSA WALKER 
ED. INTRÍNSECA 
 

 
O Romance se passa em um futuro não tão distante, no qual o homem domina               
a tecnologia das viagens interplanetárias e começa a colonizar outros planetas.           
Marte é uma das primeiras colônias instaladas, e possui uma sociedade           
estratificada, em que o papel de cada indivíduo é definido pela hereditariedade            
e a ascensão social é impossível. Um sucesso internacional, "Fúria Vermelha"           
figurou na lista de mais vendidos do New York Time 

 
 
FÚRIA VERMELHA 
PIERCE BROWN 
ED. GLOBO LIVROS 
 

 



 

A esperada sequência de Fúria Vermelha, Uma narrativa de vida e morte com             
gosto de vingança No segundo volume da trilogia Red Rising, a luta para             
destruir a sociedade se torna ainda mais sangrenta. Darrow precisa lidar com            
escolhas difíceis e seu desejo de vingança. Os Ouros destruíram o que ele mais              
amava e agora Darrow precisa viver por mais. 
 
 
 
 

FILHO DOURADO 
PIERCE BROWN 
ED. GLOBO LIVROS 
 

 
Depois de anos se escondendo entre os Ouros, Darrow está finalmente pronto            
para se revelar e brigar abertamente pela revolução. Mas nenhuma luta da            
vida de Darrow foi facilmente vencida, e essa disputa final será a mais             
angustiante de todas. Para vencer, ele precisará inspirar outras pessoas          
oprimidas, destruir o mundo que os cruéis opressores construíram e          
reivindicar um destino que foi por muito tempo negado. 
 
 

ESTRELA DA MANHÃ 
PIERCE BROWN 
ED. GLOBO LIVROS 
 
 

 
A outrora influente e próspera cidade de Roma está em decadência. Há            
sofrimento e degradação por todo lado, e seus cidadãos vivem à sombra da             
impiedosa família Bórgia. Ezio Auditore, com o passar dos anos, ganhou força            
e sabedoria para manter e honrar o Credo dos Assassinos. É ele o único capaz               
de libertar os habitantes da tirania que assola esta região da Itália. Porém             
ainda mais ambicioso e implacável do que o velho inimigo Rodrigo Bórgia é             
seu filho Cesare, que não se importará em derramar o sangue de quem             
atrapalhar seus planos. 

 
ASSASSINS CREED – IRMANDADE 
OLIVER BOWDEN 
ED. GALERA RECORD 

 
 

Cobra Norato é um amante da vida. Pelas margens dos rios, espalhou paixões,             
filhos e filhas. Uma delas é Cira, que nasceu do ventre da bruxa Guaracy. Sua               
alegria de viver é tão intensa quanto seu ódio pelo homem que a deixou para               
morrer - o Velho. Domingos Jorge Velho é um caçador de homens. Ele toma a               
liberdade dos índios e a entrega aos brancos de além-mar. É um guerreiro,             
sem outra fé além do ouro e da propriedade. Cira caminha pelo país que              
surge, perseguindo o rastro de Domingos. Em Palmares, os inimigos se           
enfrentarão e, nessa guerra, se descobrirá quem é o proprietário do novo            
mundo. 

CIRA E O VELHO 
WALTER TUERNO 
ED. GIZ EDITORIAL 

 



 

Cecília acabou de completar dezoito anos, mas sua vida está longe de entrar             
nos trilhos. Depois de perder seu primeiro emprego e de ter uma briga terrível              
com a mãe, a garota decide ir passar uns tempos na casa da melhor amiga,               
Iasmin. Lá, se aproxima de Bernardo, o irmão mais velho de Iasmin, e logo os               
dois começam um relacionamento. Apesar de estar encantado por Cecília,          
Bernardo esconde seus próprios traumas e ressentimentos, e terá de          
descobrir se finalmente está pronto para se comprometer. 
 
 

CÉU SEM ESTRELAS 
IRIS FIGUEIREDO 
ED. SEGUINTE 
 

 
Aos 25 anos, recém-formado, Pedro está convencido de que é um sujeito            
muito especial, que tem a missão de usar o cinema como instrumento para             
melhorar o mundo. Diagnosticado na adolescência com uma doença         
degenerativa que o condenaria à cegueira, ele contraria a lógica da medicina            
quando a perda de sua visão estaciona de forma inexplicável. Enquanto           
comanda o último cineclube de São Paulo e trabalha em uma videolocadora            
da periferia, Pedro planeja seu próximo filme, a obra que vai consagrá-lo. E,             
para animar as coisas, conhece a intrigante Cristal, uma ruivinha decidida,           
garçonete e estudante de física nuclear, que mexe com seu coração. 

SURPREENDENTE 
MAURICIO GOMYDE 
ED. INTRÍNSECA 

 
 

Indo contra a tendência dos textos curtos e superficiais que são postados nas             
redes sociais, o coletivo literário Textos cruéis demais para serem lidos           
rapidamente (TCD) passou a produzir e compartilhar um conteúdo extenso,          
profundo e extremamente poético em suas páginas no Facebook e no           
Instagram. Com seus escritos e ilustrações, eles acabaram atingindo um          
público muito maior do que o esperado, nos mostrando como, apesar da            
crescente agilidade que nossa comunicação exige, ainda precisamos de tempo          
para digerir e entender nossas complexas relações humanas. 

 
TEXTOS CRUÉIS DEMAIS PARA SEREM LIDOS RAPIDAMENTE 
IGOR PIRES DA SILVA 
ED. GLOBAL LIVROS 
 

 
Um violento andarilho com um passado misterioso torna-se cobaia de um           
experimento biotecnológico ultrassecreto. Logan, ex-membro das Forças       
Especiais do Canadá, é capturado por um grupo de cientistas e levado a um              
complexo de pesquisa nas Montanhas Rochosas Canadenses. Lá, sob direção          
do brilhante, inescrupuloso e enigmático Professor, Logan é submetido a um           
agonizante processo que visa despertar seus poderes mutantes e         
transformá-lo em Arma X - um incessante e indestrutível gerador de caos com             
garras de adamantium retráteis e a habilidade de se regenerar de qualquer            
lesão. 

WOLVERINE ARMA X 
MARVEL 
ED. NOVO SÉCULO 

 



 

A série Red Luna apresenta ao leitor uma trilogia fantástica que conta a             
história de três raças de vampiros que lutam entre si enquanto se alimentam             
da humanidade: os sugadores de sangue Varnis, os drenadores de magia           
Devas e os devoradores de emoção Auras. Com suas origens envoltas em            
mistério, o ódio e o medo uns dos outros só aumentaram ao longo dos              
séculos, atingindo os humanos no fogo cruzado. 
 
 
 
A BIBLIOTECA DO CZAR 
GUSTAVO MORATO 
ED. GUTENBERG AUTENTICA 

 
 

Mia achava que aquele seria um dia qualquer… mas a pré-adolescência é            
sempre cheia de surpresas. Parecia um dia comum. Bom, pelo menos um dia             
comum do sexto ano. Até que, no meio da aula de ciências, Mia recebeu um               
embrulho inesperado. Um chocolate Pura Magia! Aquele chocolate trazia as          
melhores lembranças de seu pai, e há anos ela não encontrava mais pra             
vender. Junto com o chocolate, um bilhete: "Quer sentar do meu lado hoje             
na perua?", com a letra do Bereba! E agora? Eles não eram só amigos? Por               
que tudo estava ficando estranho de repente...? 
 

O DIA EM QUE A MINHA VIDA MUDOU 
KEKA REIS 
ED. SEGUINTE 

 
 

Em 1986, Eddie e os amigos passam a maior parte dos dias andando de              
bicicleta pela pacata vizinhança em busca de aventuras. Os desenhos a giz            
são seu código secreto: homenzinhos rabiscados no asfalto; mensagens que          
só eles entendem. Mas um desenho misterioso leva o grupo de crianças até             
um corpo desmembrado e espalhado em um bosque. Em 2016, Eddie se            
esforça para superar o passado, até que um dia ele e os amigos de infância               
recebem um mesmo aviso: o desenho de um homem de giz enforcado.            
Quando um dos amigos aparece morto, Eddie tem certeza de que precisa            
descobrir o que de fato aconteceu trinta anos atrás. 

O HOMEM DE GIZ 
C. J. TUDOR 
ED. INTRÍNSECA 
 

 
A vida de Laura Marlin tem sido um ir e vir sem fim, de orfanatos para lares                 
adotivos e vice-versa. Seguindo as lições dos personagens dos livros que lê,            
acredita que se alguém imaginar pelo tempo suficiente, tiver fé o suficiente e             
se esforçar o suficiente, todas as coisas que deseja podem se tornar reais.             
Por isso, quando descobre que tem um tio que se dispõe a cuidar dela, os               
sonhos de Laura em ter uma família podem, enfim, se tornar realidade.            
Mas... será fruto de sua imaginação, ou existem mesmo mistérios na vida de             
seu tio em cada canto da bela cidade de St. Ives? 
 

A ENSEADA DO MORTO 
LAUREN ST JOHN 
ED. SALAMANDRA 

 



 

Laura Marlin nem imagina que suas férias no Caribe podem custar não            
apenas a sua vida, mas também a de todos os que ela ama. Logo que ela,                
seu tio, Tariq e o husky Skye embarcam em um luxuoso cruzeiro, eventos             
sinistros começam a acontecer, até que seu tio de repente desaparece. E aí,             
Laura, Tariq e Skye terão que enfrentar piratas, tubarões famintos e um            
vulcão. Mas a garota encontra esperanças nos conselhos de um detetive de            
ficção e na ajuda de um menino desastrado, chamado Jimmy Gannet. 
 
 
SEQUESTRO NO CARIBE 
LAUREN ST JOHN 
ED. SALAMANDRA 
 

 
Joe Alton Miles, mais conhecido como Jelly, adora jogos de computador. No            
Concurso Anual de Oratória da escola, ele se depara com dois de seus             
maiores medos. O primeiro é falar diante de todos e ser o centro das              
atenções; o segundo, suportar a fúria da inteligente e popular colega de            
classe Victoria, que acredita que o prêmio do Concurso deve ser dela por             
direito. Jelly só pensa em ganhar um tablet novinho na competição, mas            
percebe que não é apenas o prêmio que está em jogo, mas também sua              
imagem diante dos colegas. Apesar das injustiças sofridas, Jelly tem o apoio            
incondicional dos pais e de Sam, irmã de seu melhor amigo. 
NÃO CALE! FALE! 
JENNIFER MOOK-SONG 
ED. MELHORAMENTOS 
 

 
Na virada para os anos 1990, os Racionais MC’s emergiram como um dos             
mais importantes acontecimentos da cultura brasileira. Incensado pela        
crítica, o disco Sobrevivendo no inferno vendeu mais de um milhão e meio             
de cópias.Agora publicados em livro, precedidos por um texto de          
apresentação e intermeados por fotos clássicas e inéditas, os raps dos           
Racionais são a imagem mais bem-acabada de uma sociedade que se tornou            
humanamente inviável, e uma tentativa radical, esteticamente brilhante, de         
sobreviver a ela. 
 

SOBREVIVENDO NO INFERNO 
RACIONAIS MC’S 
ED. COMPANHIA DAS LETRAS 
 

 
101 atividades divertidas para as crianças fazerem antes de crescer, como:           
criar um super-herói, fazer uma cabana radical, fazer a melhor pizza de            
todas, enviar uma mensagem numa garrafa e muito mais. Ideal para a            
meninada exercitar a leitura, a imaginação e a criatividade, e ainda passar            
um tempo longe das telinhas. 

 
 
 
 
101 COISAS PARA VOCÊ FAZER ANTES DE CRESCER 
LAURA DOWER 
ED. GIRASSOL 
 

 



 

Depois de anos sendo escravizados pelas fadas, os humanos conseguiram se           
libertar e coexistem com os seres místicos. Cerca de cinco séculos após a             
guerra que definiu o futuro das espécies, Feyre, filha de um casal de             
mercadores, é forçada a se tornar uma caçadora para ajudar a família. Após             
matar uma fada zoomórfica transformada em lobo, uma criatura bestial          
surge exigindo uma reparação. Arrastada para uma terra mágica e traiçoeira           
— que ela só conhecia através de lendas —, a jovem descobre que seu              
captor não é um animal, mas Tamlin, senhor da Corte Feérica da Primavera. 

 
CORTE DE ESPINHOS E ROSAS 
SARAH J. MAAS 
ED. GALERA RECORD 
 

 
“Depois de 23 anos frequentando cadeias, não faz sentido especular como           
eu seria sem ter vivido essa experiência; o homem é o conjunto dos             
acontecimentos armazenados em sua memória e daqueles que relegou ao          
esquecimento. Apesar da ressalva, tenho certeza de que seria mais ingênuo           
e mais simplório. A maturidade talvez não me tivesse trazido com tanta            
clareza a percepção de que entre o bem e o mal existe uma zona cinzenta               
semelhante àquela que separa os bons dos maus, os generosos dos           
egocêntricos. Faria uma idéia muito mais rasa da complexidade da alma           
humana.” 

CARCEREIROS 
DRÁUZIO VARELLA 
ED. COMPANHIA DAS LETRAS 
 

 
Aos 11 anos, Rosanna Menici vê sua vida transformada para sempre quando            
conhece Roberto Rossini, um jovem cantor de ópera. Depois desse único           
encontro, ela se deixa guiar pelo próprio talento e embarca numa viagem            
que, ao longo dos anos, a leva de uma vida simples em Nápoles para os               
palcos das mais famosas óperas do mundo. É então que seu caminho cruza             
novamente com o de Roberto. Arrebatados pela paixão, eles passam a           
dividir os holofotes e a encantar as plateias onde quer que se apresentem.             
No entanto, segredos do passado ameaçam a felicidade do casal e de todos             
à sua volta. 

A GAROTA ITALIANA 
LUCINDA RILEY 
ED. ARQUEIRO 

 
 

O que acontece quando duas pessoas que foram feitas uma para outra            
simplesmente não conseguem ficar juntas? Todo mundo acha que Rosie e           
Alex nasceram para ser um casal. Todo mundo menos eles mesmos. Grandes            
amigos desde criança, eles se separaram na adolescência, quando Alex se           
mudou com sua família para os Estados Unidos. Os dois não conseguiram            
mais se encontrar, mas, através dos anos, a amizade foi mantida através de             
emails e cartas. Mesmo sofrendo com a distância, os dois aprenderam a viver             
um sem o outro. Só que o destino gosta de se divertir, e já mostrou que a                 
história deles não termina assim, de maneira tão simples. 

SIMPLESMENTE ACONTECE 
CECILIA AHERN 
ED. NOVO CONCEITO 

 



 

Riley está com sérios problemas. Após a desastrosa batalha no Tabernacle,           
alguns apanhadores estão feridos, e outros, mortos. Simon, seu namorado,          
está entre os feridos, e o corpo de seu amado pai foi roubado. Riley sabe               
que está no centro das atenções do Inferno, um poderoso demônio de            
Nível Cinco a está perseguindo, e sua sorte não irá durar para sempre... 

 
 
 
LADRÃO DE ALMAS 
JANA OLIVER 
ED. FAROL 
 

 
 

Alice tinha certeza de que era feliz: aos 29 anos, casada com Nick, um              
marido lindo e amoroso, aguardando o nascimento do primeiro filho          
rodeada pela linda família formada por sua irmã, a mãe atenciosa e a avó.              
Mas tudo parece ir por água abaixo quando ela acorda no chão da             
academia... dez anos depois! Enquanto tenta descobrir o que aconteceu          
nesse período, Alice percebe que se tornou alguém muito diferente: uma           
pessoa que não tem quase nada em comum com quem ela era na             
juventude e, pior, de quem ela não gosta nem um pouco. 

 
O QUE ALICE ESQUECEU 
LIANE MORIARTY 
ED. INTRÍNSECA 

 
 

1984: Kate Meaney é uma menina solitária que resolve mistérios e           
adivinha os segredos sombrios dos consumidores do shopping Green Oaks.          
Seu restrito grupo de amigos inclui Adrian, um funcionário da loja de            
doces, e Teresa, uma colega de escola que usa o comportamento           
destrutivo como defesa. 2003: faz vinte anos que Kate desapareceu. Lisa,           
irmã de Adrian, está obcecada pela imagem captada de uma garotinha           
pelas câmeras de segurança do shopping. A semelhança com Kate pode           
levar ao fim o mistério de duas décadas. 

 
O QUE SE PERDEU 
CATHERINE O’ FLYNN 
ED. GALERA RECORD 
 

 
Naomi Bowes viu seu mundo ruir na noite em que descobriu o terrível             
segredo de seu pai. Ao denunciar seus diversos crimes, ela o transforma em             
um psicopata famoso ao mesmo tempo em que se vê traumatizada. Anos            
depois, Naomi é uma fotógrafa bem-sucedida, e finalmente encontra um lar,           
localizado a centenas de quilômetros de sua antiga vida. Porém, apesar de            
desejar a solidão, os gentis moradores de Sunrise Cove insistem em tê-la por             
perto especialmente o determinado Xander Keaton. Naomi sente suas         
defesas caírem e, mesmo certa de que o acolhimento que sua nova vida             
oferece é o que sempre quis... 

A OBSESSÃO 
NORA ROBERTS 
ED. BERTRAND BRASIL 

 
 



 

Ágil, repleto de camadas e belamente escrito, “A Outra História” é uma            
reflexão sobre identidade, o processo de ser escritor e a glória e o preço da               
fama, um retrato de como as decisões de antigas gerações ecoam no            
presente e moldam o futuro. Aos vinte e quatro anos, Nicolas Duhamel se             
depara com um segredo de família perturbador mantido a sete chaves por            
muitos anos. Perplexo, embarca para São Petersburgo em uma jornada em           
busca da verdade. Porém, as respostas não surgirão tão facilmente. Os           
mistérios de sua origem familiar o levam a escrever seu primeiro romance, O             
envelope, e a assiná-lo como Nicolas Kolt. 

A OUTRA HISTÓRIA 
TATIANA DE ROSNAY 
ED. INTRÍNSECA 

 
 

Na noite de Natal de 1971, Charlie Chaplin recebe a visita da Morte. O              
famoso ator está com 82 anos, mas ainda não se sente preparado para ver              
as cortinas se fecharem uma última vez. Desesperado por acompanhar o           
crescimento do filho mais novo, o ator propõe à Morte um acordo: se             
conseguir fazê-la rir, ganhará mais um ano de vida. Enquanto espera o            
encontro fatídico, Chaplin escreve uma carta para o filho, contando a ele seu             
passado: da infância pobre na Inglaterra, com o pai alcoólatra e a mãe louca,              
ao auge do sucesso nas telas de cinema dos Estados Unidos. 
 

A ÚLTIMA DANÇA DE CHAPLIN 
FÁBIO STASSI 
ED. INTRÍNSECA 
 

 
Anna Heath, uma australiana especialista em livros raros, acaba de ser           
convocada para a missão de sua vida: restaurar e analisar a história por trás              
da famosa Hagadá de sarajevo, resgatada após um bombardeio sérvio          
durante a guerra da Bósnia. Uma obra de beleza e valor imensuráveis,o livro             
é um dos primeiros volumes judaicos a conter ilustrações. Mundial, e uma            
cativante trama contemporânea, que combina as artimanhas e a ambição          
dos bastidores do mundo acadêmico com uma história emocionante sobre          
família, afeto e a eterna busca pelo amor. 
 

AS MEMÓRIAS DO LIVRO 
GERALDINE BROOKS 
ED. GLOBO LIVROS 

 

 
 
 

Uma história comovente de uma infância incomum em meio a guerra           
Certas vidas são tão surpreendentes que não poderiam ter sido          
inventadas. É o caso da vida de Julian Gruda, aliás, Jules Kryda, aliás, Roger              
Binet. Como é possível que aos 14 anos um menino já tenha tido tantas              
identidades? Que tenha vivido com tantas famílias diferentes sem ser          
desmascarado? Que tenha atuado como agente secreto da Resistência?         
Como pode ter crescido em um orfanato se tem pelo menos duas mães? E,              
sobretudo, onde aprendeu a falar a língua dos cães. 
 

O MENINO QUE FALAVA COM OS CÃES 
JOANNA GRUDA 
ED. BERTRAND DO BRASIL 



 

 
Sob pressão é um livro arrebatador, a história real de um jovem médico             
que não quer desistir de lutar. O relato de quem está na frente de              
batalha, em plantões sucessivos, sem descanso, sem segurança e salário          
digno — atendendo em hospitais arruinados, vivendo o drama das          
emergências do nosso país. A rotina de guerra que enfrentou ao longo de             
mais de dez anos, como milhares de médicos brasileiros, faz de Sob            
pressão um depoimento perturbador. 
 
 
SOB PRESSÃO 
MARCIO MARANHÃO  
ED. GLOBO LIVROS  

 
 

Com honestidade e sem meias palavras, Luisa Mell escancara passagens          
fortes e polêmicas de como os animais a tiraram de uma depressão            
profunda. Ganhou respeito e aliados ao encontrar, nos animais, a missão           
de sua vida. Nestas memórias, conta sobre seu estilo de vida vegano, sua             
luta contra rodeios, vaquejadas, testes em animais, maus-tratos e         
abandono de bichos. Luisa detalha como, ao ajudar os animais, se curou,            
se salvou e revela toda a sua verdade nesta obra escrita por ela com todo               
seu coração, como tudo o que faz na vida. 

 
COMO OS ANIMAIS SALVARAM A MINHA VIDA 
LUISA MEL 
ED. GLOBO LIVROS  
 

 
Nasceu em Cabul, filho de uma professora e um diplomata, e, por isso,             
mudou-se muitas vezes para outros países quando criança. Até que, em           
1980, quando a família se preparava para retornar à vida na capital do             
Afeganistão, o país sofreu um golpe de Estado e Khaled foi mandado ao             
exílio nos Estados Unidos, onde vive até hoje. Também autor dos           
best-sellers O caçador de pipas, O silêncio das montanhas e A cidade do             
sol, Khaled tem seus livros publicados em mais de setenta países. 
 
 

A MEMÓRIA DO MAR 
KHALED HOSSEINI 
ED. GLOBO LIVROS 

 
 

Conseguir um convite para a noite de inauguração da nova biblioteca da            
cidade exigiu de Kyle Keeley muito trabalho e uma pitada de sorte. O que              
ele não sabe é que para entrar é a parte fácil. Para sair de lá, ele vai                 
precisar de bem mais do que sorte ou inteligência. Tente você também            
desvendar este mistério! 

 
 
 
FUGA DA BIBLIOTECA DO SR. LEMONCELLO 
CHRIS GRABENSTEIN 
ED. BERTRAND BRASIL 
 



 

Havia tempos que Santiago não pescava um só peixe. Sozinho, sem a            
companhia de seu melhor amigo — um menino que o ajudava e que             
muito o estima —, o velho pescador rema mar adentro e se vê cercado              
por água cristalina e animais marinhos. Até que fisga um peixe especial:            
o peixe que mudaria sua vida. Dias se passam enquanto a batalha dos             
dois é travada. Apesar dos sonhos e pensamentos que transcorrem em           
meio à solidão do alto-mar, o pescador não esmorece. Essa é a história             
de um homem de mãos calosas cuja crença em si mesmo é a única coisa               
que importa 

O VELHO E O MAR 
THIERRY MURAT 
ED. BERTRAND BRASIL 

 
 

O Menino Nelson Mandela é uma biografia romanceada que aborda          
com leveza assuntos como opressão, racismo e segregação e narra a           
trajetória da figura mítica do primeiro presidente negro da África do Sul,            
entremeada pela visão de mundo do homem cuja luta pôs fim ao            
apartheid e devolveu a esperança e a liberdade a toda uma nação.            
Mandela, é, acima de tudo, o líder de um povo que aprendeu a             
perdoar." 

 
 
O MENINO NELSON MANDELA 
VIVIANA MAZZA 
ED. MELHORAMENTOS 
 

 
De comemorações descontraídas a uma ocasião mais formal, “Receber         
Com Charme 2” leva ao leitor a inspiração que faltava para deixar seus             
encontros muito mais gostosos. São cerca de 300 dicas de decoração e            
44 receitas tudo para reproduzir em casa! São dez capítulos que           
abordam diferentes tipos de reunião: Ao ar livre; Almoço em família;           
Chá, café e afins; Formal legal; Festa de criança; Baladinha caseira;           
Flores e mais flores; Casamento, Datas especiais (Páscoa, festa junina,          
Natal e réveillon); e Caseirices (com ideias espertas para surpreender os           
convidados e dar mais charme ao dia a dia). 
RECEBER COM CHARME 2 
CLAUDIA PIXU, PATRICIA OYAMA, MARCIA EVANGELISTA 
ED. GLOBO 

 
 

Se você está começando, ou prestes a entrar no Ensino Médio e não faz              
a menor ideia do que esperar, não entre em pânico! Este livro é para              
você. Aqui, conto tudo sobre como me preparei para esse momento tão            
decisivo da vida, e dou todas as dicas de como você, assim como eu,              
pode se dar muito bem durante estes anos incríveis e que vão marcar             
sua vida para sempre. Prepare os cadernos e a cabeça porque sim,            
existe vida no Ensino Médio, e ele pode ser muito melhor do que você              
imagina. 
 
 

O GUIA DE SOBREVIVÊNCIA DA FERNANDA CONCON 
FERNANDA CONCON 
ED. GUTENBERG 

 



 

 
 

Elle Evans é o que toda garota quer ser: bonita e popular. Mas ela nunca               
foi beijada. Noah Flynn é lindo e um tanto quando bad boy, e o rei dos                
joguinhos de sedução. A verdade é que Elle sempre teve uma queda pelo             
jeito descolado de Noah, que, por coincidência, é o irmão mais velho de             
seu melhor amigo, Lee. Essa paixão cresce ainda mais quando Elle e Lee             
decidem organizar uma barraca do beijo no festival da Primavera da           
escola e Noah acaba aparecendo por lá. Mas o romance desses dois está             
bem longe de ser um conto de fadas. Será que Elle vai acabar com o               
coração partido ou conseguirá conquistar de vez o bad boy Noah? 

A BARRACA DO BEIJO 
BETH REKLEES 
ED. ASTRAL 

 
 

Adam Heines parecia ser apenas mais um hóspede na mansão dos           
Fairchild, quando na verdade investigava o misterioso desaparecimento        
de um Rembrandt legítimo. Mas ele não estava preparado para          
enfrentar um problema ainda maior: Kirby Fairchild, a deslumbrante         
filha de seu anfitrião. Meio fada, meio bruxa, ela o enfeitiça com seu             
jeito direto de seduzir. Afinal, Kirby também desconfia das verdadeiras          
intenções de Adam… E sua estratégia é bastante clara: fazer da sedução            
sua arma para iludir. 
 
A ARTE DA ILUSÃO 
NORA ROBERTS 
ED. HAPPER COLLINS 

 
 

O mundo está desmoronando. A criminalidade só aumenta, a economia          
global é um abismo sem fim. Dr. Stephen Strange, o Mago Supremo,            
derrotou hordas de demônios, lutou contra forças malignas e defendeu          
incansavelmente nosso reino de exércitos Interdimensionais. Mas       
quando um perigoso sonho passa a inspirar pessoas comuns a agir           
conforme suas ambições mais soturnas, Doutor Estranho é obrigado a          
confrontar não apenas seu arqui-inimigo, Pesadelo, mas suas próprias         
fraquezas. 
 
DOUTOR ESTRANHO – SINA DOS SONHOS 
DEVIN GRAYSON 
ED. NOVO SÉCULO 

 
 

Às vezes você encontra o amor nos lugares mais inesperados... Esta não            
é uma dessas vezes. Todos esperam que Billie Bridgerton se case com            
um dos irmãos Rokesbys. As duas famílias são vizinhas há. Qualquer um            
deles seria um marido perfeito. Às vezes você se apaixona exatamente           
pela pessoa que acha que deveria... Ou não. Há apenas um irmão            
Rokesby que Billie simplesmente não suporta: George. Ele até pode ser           
o mais velho e herdeiro do condado, mas é arrogante e irritante.            
Quando Billie e George são obrigados a ficar juntos num lugar inusitado,            
um novo tipo de faísca começa a surgir.  
UMA DAMA FORA DOS PADRÕES 
JULIAN QUINN 



 

ED. ARQUEIRO 

 
A luta de Luke, Han e Leia em defesa da Nova República continua. Mais uma               
vez, eles enfrentarão as tropas imperiais dissidentes, comandadas pelo         
poderoso grão-almirante Thrawn. Quando Talon Karrde é capturado por         
forças inimigas, Mara Jade relutantemente recorre à ajuda de Luke          
Skywalker, que é forçado a interromper seu treinamento com um curioso           
mestre para ampliar o domínio da Força. Enquanto isso, Han Solo e Lando             
Calrissian seguem com suas investigações, a fim de descobrirem um possível           
traidor da Nova República. E, cumprindo a promessa feita a Khabarakh, Leia            
Organa viaja a Honoghr em busca de novos aliados contra a tirania de             
Thrawn. 
STAR WARS – ASCENSÃO DA FORÇA SOMBRIA 
TIMOTHY ZAHN 
ED. ALEPH 

 
 

"Estrela da Vida Inteira" é a reunião de poesias completas de Manuel            
Bandeira. Lendo este livro, é possível compreender toda a genialidade          
deste poeta, que fez com que sua obra seja eterna e passível de ser              
compreendida e sentida em qualquer época. Seu estilo lírico e ao           
mesmo tempo despojado certamente continuará atraindo milhares de        
gerações. Neste livro, se encontram poemas que povoam o imaginário          
brasileiro e que são essenciais para a formação de qualquer leitor. 
 
ESTRELA DA VIDA INTEIRA 
MANUEL BANDEIRA 
ED. NOVA FRONTEIRA 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


