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Editora Arqueiro:

Os Três – Sarah Lotz

Quinta-Feira Negra. O dia que nunca será esquecido. O dia em que quatro aviões caem, quase no mesmo
instante, em quatro pontos diferentes do mundo. Há apenas quatro sobreviventes. Três são crianças. Elas
emergem dos destroços aparentemente ilesas, mas sofreram uma transformação. A quarta pessoa é Pamela

May Donald, que só vive tempo suficiente para deixar um alerta em seu celular: Eles estão aqui. O menino. O
menino, vigiem o menino, vigiem as pessoas mortas, ah, meu Deus, elas são tantas… Estão vindo me pegar
agora. Vamos todos embora logo. Todos nós. Pastor Len, avise a eles que o menino, não é para ele… Essa

mensagem irá mudar completamente o mundo.

O salmão da dúvida – Douglas Adams

Reunindo textos encontrados no computador de Adams após sua morte, este livro traz uma coletânea de
histórias, resenhas, artigos e ensaios inéditos, além de oferecer um retrato raro da personalidade do homem

por trás da obra: a devoção aos Beatles, o ateísmo radical, o entusiasmo pela tecnologia, a luta obstinada pelos
animais em vias de extinção.

Mistura de homenagem póstuma ao autor com último presente a seus fãs, O salmão da dúvida é profundo,
excêntrico, provocante e divertido.

Escravas de Coragem – Kathleen Grissom

Belle já tinha problemas suficientes preparando a comida da casa-grande e cuidando para se manter longe dos
olhos de D. Martha e de seu filho, Marshall. Eles não sabem que, na verdade, ela é filha ilegítima do capitão

James Pyke, por isso imaginam o pior em relação à preferência do capitão pela escrava mestiça. Ser
responsável por uma menina meio doente que acaba de chegar à fazenda é um tormento do qual Belle não
precisava. A garota parece incapaz de reter comida no estômago, mal fala, não se lembra de nada e, às vezes,
é até meio assustadora, com sua cara de avoada. Além de tudo é branca e tem cabelos cor de fogo. Mas Belle
sabe que, entre as pessoas que a acolheram, a cor da pele não significa nada e por isso acaba recebendo
Lavinia de braços abertos. Esse é apenas o início da saga de uma família formada por laços que vão muito

além do sangue. Uma história de coragem, esperança, força e amor à vida.

Roleta Russa – Jason Matthews

Desde pequena, o sonho de Dominika Egorova era fazer parte do Bolshoi, o balé mais importante da Rússia.
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Desde pequena, o sonho de Dominika Egorova era fazer parte do Bolshoi, o balé mais importante da Rússia.
Após ser vítima de uma sabotagem, porém, ela vê sua promissora carreira se encerrar de forma abrupta. Logo
em seguida, mais um golpe: a morte inesperada do pai, seu melhor amigo.

Desnorteada, Dominika cede à pressão do tio, vice-diretor do serviço secreto da Rússia, o SVR, e entra para a
organização. Pouco tempo depois, é mandada à Escola de Pardais, um instituto onde homens e mulheres

aprendem técnicas de sedução para fins de espionagem.

Em seus primeiros meses como pardal, ela recebe uma importante missão: conquistar o americano Nathaniel
Nash, um jovem agente da CIA, responsável por um dos mais influentes informantes russos que a agência já
teve. O objetivo é fazê-lo revelar a identidade do traidor, que pertence ao alto escalão do SVR. Logo Dominika
e Nate entram num duelo de inteligência e táticas operacionais, apimentado pela atração irresistível que

sentem um pelo outro.

Editora Intrínseca:

Réquiem – Delírio – Volume 3 – Lauren Oliver

No desfecho da trilogia em que o amor é considerado uma doença, Lena é um importante membro da
resistência contra o governo. Transformada pelas experiências que viveu, está no centro da guerra que logo
eclodirá. Depois de resgatar Julian de sua sentença de morte, Lena e seus amigos voltam para a Selva, cada
vez mais perigosa. Enquanto isso, Hana, sua melhor amiga de infância, foi curada. Ela leva uma vida segura e

sem amor junto ao noivo, o futuro prefeito. Às vésperas do casamento e da eleição – cujo resultado pode
dificultar ainda mais a vida dos Inválidos -, Hana se questiona se a intervenção realmente tem efeito. Vivendo
em um mundo dividido, Lena e Hana narram suas histórias em capítulos alternados. O que elas não sabem é
que, em lados opostos da guerra, suas jornadas estão prestes a se reencontrar.

A Grande Caçada – A Roda do Tempo – Livro 02 – Robert Jordan

Seguindo os eventos de O Olho do Mundo, o protagonista Rand al’Thor e seus companheiros, Mat e Perrin,
partem em busca da Trombeta de Valere. Segundo lendas, o artefato tem o poder de reviver heróis, e eles
podem ser de grande ajuda no combate às forças da Sombra. No entanto, há algo que Rand teme ainda mais
do que a Sombra: ele sabe que está condenado à loucura e à morte e se pergunta se conseguirá ajudar seus
amigos antes que isso aconteça ou se será ele próprio o responsável por destruí-los.

Ao mesmo tempo, Egwene e Nynaeve treinam para fazer parte da ordem de mulheres que podem manipular
o poder que gira a Roda do Tempo, conhecidas como Aes Sedai. Estão as jovens destinadas a se tornarem
inimigas de Rand al’Thor?

O Menino de Vestido – David Walliams

A vida de Dennis não é nenhum mar de rosas – ele foi abandonado pela mãe, não se entende com o irmão, o
pai está deprimido e, para piorar, há uma regra em casa que proíbe abraços. Só duas coisas o fazem feliz –
jogar futebol e olhar vestidos bonitos. Ele é o atacante do time do colégio e adora a revista Vogue. Durante
uma detenção, Dennis conhece Lisa, a menina mais bonita da escola e que também se interessa por moda. Os
dois se tornam amigos e passam a se encontrar na casa dela. Até que um dia ela o convence a pôr um vestido e
ir à aula fingindo ser uma aluna de intercâmbio. É nesse momento que a vida chata e comum de Dennis se
transforma em algo extraordinário.

Briga de Cachorro Grande – Como a Apple e o Google foram à guerra e começaram uma Revolução –
Fred Vogelstein

No começo dos anos 2000, quando o envio de SMS pelo celular ainda era novidade, dezenas de empresas



No começo dos anos 2000, quando o envio de SMS pelo celular ainda era novidade, dezenas de empresas

disputavam o mercado de dispositivos móveis. Hoje, apesar da variedade de smartphones, tablets e aplicativos,
dois nomes dominam a cena – Apple e Google – que agora ameaçam eliminar uma à outra. Na era de
Androids e iPhones, as duas companhias estão em confronto não só no mercado, mas também nos tribunais e
nas telas de todo o mundo.

O jornalista Fred Vogelstein acompanhou essa rivalidade desde o começo. Ele nos leva aos escritórios e salas de
reunião das gigantes da tecnologia e descreve um mundo de alianças obscuras onde funcionários são
sistematicamente pressionados além do limite e o único objetivo é vencer.

Escola de Equitação Para Moças – Anton DiSclafani

No verão de 1930, Thea Atwell, de quinze anos, é afastada de sua casa, na Flórida, e mandada para uma
escola interna para meninas. Situada nas montanhas Blue Ridge, na Carolina do Norte, a Escola de Equitação
Yonahlossee para Moças é bem diferente da infância idílica que Thea levava com o irmão na fazenda da
família – um mundo agora parcialmente arruinado. Inserida em um novo e complicado ambiente social, em
que jovens são julgadas com base no dinheiro da família, na linhagem e na aparência, Thea luta contra
sentimentos avassaladores de culpa e saudade de casa ao mesmo tempo que tenta se encaixar na nova
realidade. Forte, apaixonada e determinada, mas também egoísta, crítica e autodestrutiva, Thea alterna a
narrativa entre o que se passou em sua casa e seu dia a dia na escola, e aos poucos desvenda a verdade por trás
do afastamento da família, mas não antes de questionar como esse mistério afetará seu futuro. Um vívido
romance sobre sexo, amor, família, dinheiro e classe social, ‘Escola de equitação para moças’ transporta o leitor
para outra época e mostra que mesmo os pais mais protetores não são capazes de impedir que seus filhos
tornem-se adultos.

Orange Is The New Black – Piper Kerman

Quando era jovem, tudo o que Piper Kerman queria era viver novas experiências, conhecer pessoas diferentes
e descobrir o que fazer com o diploma recém-adquirido da prestigiosa Smith College. Anos depois, com um

bom emprego e prestes a se casar, ela recebe uma visita inesperada – a polícia. Piper estava sendo intimada
para responder por envolvimento com o tráfico internacional de drogas. A acusação era verdadeira – recém-

formada, Piper teve um caso com uma traficante glamorosa que a convenceu a levar uma maleta de dinheiro
para a Europa. Sua aventura pelo submundo do crime voltou à tona no dia em que a polícia bateu à porta

dela. Depois de uma dolorosa odisseia pelo sistema judiciário americano, Piper acabou condenada a quinze
meses de detenção numa penitenciária feminina no meio do nada – longe dos amigos, da família e de tudo o

que ela conhecia. Em ‘Orange Is the New Black’, Piper apresenta casos curiosos, perturbadores, comoventes e

divertidos do dia a dia no presídio. Cercada de criminosas, logo percebe que aquelas mulheres são muito mais
complexas do que ela imaginava. Ao mesmo tempo que aprende a conviver com regras arbitrárias e um

rigoroso código de conduta, Piper revela as alegrias e angústias das presidiárias e analisa a crueldade com que
o sistema carcerário as desumaniza e faz com que sejam invisíveis ao mundo exterior.

A Verdade Sobre O Caso Harry Quebert – Joël Dicker

Aos vinte e oito anos Marcus Goldman viu sua vida se transformar radicalmente. Seu primeiro livro tornou-se
um best-seller, ele virou uma celebridade e assinou um contrato milionário para um novo romance. E então foi

acometido pela doença dos escritores. A poucos meses do prazo para a entrega do novo original, pressionado
por seu editora e por seu agente, Marcus não consegue escrever nem uma linha.

Na tentativa de superar seu bloqueio criativo, Marcus decide passar uns dias com seu mentor, Harry Quebert,

um dos escritores mais respeitados do país. É então que tudo muda. O corpo de uma jovem de quinze anos –
desaparecida sem deixar rastros em 1975 – é encontrado enterrado no jardim de Harry, junto com o original

do romance que o consagrou. Harry admite ter tido um caso com a garota e ter escrito o livro para ela, mas
alega inocência no caso do assassinato.



Com o intuito de ajudar Harry, Marcus começa uma investigação por contra própria. Uma teia de segredos
emerge, mas a verdade só virá à tona depois de uma longa e complexa jornada.

Tempos Extremos – Míriam Leitão

Quantos mistérios uma antiga fazenda perdida entre as serras das Minas Gerais pode guardar? Mistérios que
chegam de forma inesperada, revelando passados diversos a uma família dividida por conflitos afetivos e

políticos e ali sitiada por causa das chuvas. É o que Larissa, jovem deslocada entre os seus, descobrirá, em uma
estranha jornada na qual perseguirá sombras e segredos para encontrar desejos autênticos e entender os

próprios sonhos.

No primeiro romance da consagrada jornalista Míriam Leitão, o leitor não encontra espaço para respirar. É
uma história de paixões extremas, sobre tempos extremos, urdida com sutileza e convicção. Uma viagem às

vezes em quase delírio pelos flagelos da escravidão, no século XIX, e os subterrâneos do regime militar, no
século XX.

Editora Novo Conceito:

Um herói para ela – Lu Piras

Bianca sempre quis ser roteirista de cinema. Para realizar seu sonho, ela sai do Brasil para estudar na famosa

New York Film Academy. Em meio às emoções da nova vida na Big Apple, um rapaz misterioso acaba

salvando a vida de Bianca em duas situações diferentes. Tudo o que ela sabe é que o seu herói tem no braço
uma misteriosa tatuagem. Sem pistas sobre o seu protetor, ela é convidada para um show da banda The

Masquerades, cujos componentes escondem os rostos atrás de máscaras. Uma rosa branca cai sobre o seu colo,
arremessada pelo vocalista. Decidida a desvendar a identidade do mascarado, Bianca invade o camarim da

banda. A surpresa que a aguarda por trás daquela porta poderá mudar o seu destino. Uma história cheia de
humor e romance.

Os Solteiros – Meredith Goldstein

Hannah é diretora de elenco em Nova York e ainda chora pelo ex que a abandonou. Rob não é muito bom em
assumir compromissos, mas nos tempos da faculdade quase namorou Hannah — e não se esquece disso…

Vicki tem um trabalho lucrativo (embora tedioso) como designer de interiores de uma grande rede de
supermercados, e é uma depressiva crônica. Nancy leva uma vida dupla, e Joe é um quarentão que adora

namorar mulheres mais jovens… Não há como negar: juntos, eles podem comprometer seriamente os planos
de Bee de ter o casamento mais elegante da cidade. Da união desses personagens apaixonados resulta um

romance divertido e doce sobre vidas entrelaçadas, relações de amizade e o incontestável amor.

A Rosa da Meia-Noite – Lucinda Riley

Atravessando quatro gerações, A Rosa da Meia-Noite percorre desde os reluzentes palácios dos marajás da
Índia até as imponentes mansões da Inglaterra, seguindo a trajetória extraordinária de Anahita Chavan, de

1911 até os dias de hoje. No apogeu do Império Britânico, a pequena Anahita, de 11 anos, de origem nobre e
família humilde, aproxima-se da geniosa Princesa Indira, com quem estabelece um laço de afeto que nunca

mais se romperia. Anahita acompanha sua amiga em uma viagem à Inglaterra pouco tempo antes da eclosão
da Primeira Guerra Mundial. Ela conhece, então, o jovem Donald Astbury, herdeiro de uma deslumbrante

propriedade, e sua ardilosa mãe. Oitenta anos depois, Rebecca Bradley é uma jovem atriz norte-americana
que tem o mundo a seus pés. Quando a turbulenta relação com seu namorado, igualmente rico e famoso,

toma um rumo inesperado, ela fica feliz por saber que o seu próximo papel – uma aristocrata dos anos 1920 –
irá levá-la para muito longe dos holofotes: a isolada região de Dartmoor, na Inglaterra. As filmagens começam

rapidamente, e a locação é a agora decadente Astbury Hall. Descendente de Anahita, Ari Malik chega ao País
sem aviso prévio, a fim de mergulhar na história do passado de sua família. Algo que ele descobre junto com

Rebecca começa a trazer à tona segredos obscuros que assombram a dinastia Astbury.



O Retrato – Charlie Lovett

Um livro para aqueles que amam os livros. 1995. A morte precoce de Amanda Byerly foi um golpe duro, que

encheu de tristeza o coração de seu marido, Peter. Mais introspectivo do que nunca, ele decide deixar os
Estados Unidos e se instalar na Inglaterra, onde passa a se dedicar à recuperação e à negociação de livros

raros. Em um de seus dias de pesquisa solitária, Peter se depara com o retrato de uma jovem muito parecida
com sua amada esposa, guardado dentro de um livro. A semelhança impressiona, mas a aquarela foi pintada

há muito, muito tempo. Trilhando um sinuoso caminho entre a era vitoriana e o final do século XX, Peter
passa a investigar a origem do misterioso retrato. As pistas acabam por levá-lo a se envolver em um mistério

histórico: uma obra perdida do dramaturgo William Shakespeare. “O Retrato” é uma fascinante mistura de
suspense e paixão que nos convida a viajar no tempo, no rastro de histórias sobre livros.

Editora Rocco:

As Mulheres do Nazismo – Wendy Lower

Consultora do Museu do Holocausto, a norte-americana Wendy Lower mostra, em ‘As mulheres do nazismo’,
como uma geração de jovens alemãs – enfermeiras, professoras, secretárias, entre outras – anestesiadas pela

propaganda hitlerista e movidas por um fervor nacionalista doentio enxergaram o nazismo como uma opção
profissional ou quase matrimonial e colaboraram com o regime, sem vislumbrar os horrores que viriam

depois. No livro, que foi finalista do National Book Award e ganhou destaque na imprensa internacional,
Lower tenta decifrar o que levou tantas mulheres a se transformar em assassinas durante a Segunda Guerra

Mundial, revelando uma faceta pouco conhecida do conflito.

Sombrio Perdão – Wicked Lovely – Livro 5 – Melissa Marr

Último livro da série Wicked Lovely, um conto de fadas contemporâneo ambientado num mundo ao mesmo

tempo fabuloso e cruel, sedutor e perigoso, Sombrio perdão leva a jornada da jovem Aislinn Foy a um

desfecho emocionante. Bestseller do The New York Times, a série de Melissa Marr foi traduzida em 26 línguas
e vendeu mais de um milhão de exemplares, conquistando os leitores com seu clima romântico e um tanto

sombrio.

O Rei do Verão está desaparecido. A Corte Sombria está sangrando e um estranho anda pelas ruas de

Huntsdale. Sua presençã significa a morte de um nobre poderoso. Aislinn recorre a corte do Verão procurando
seu rei ausente e ansiando por Seth. Dividido entre sua nova rainha e seu velho amor, Keenan trabalha à

distância para fortalecer sua corte contra a guerra iminente. Donia anseia por uma paixão ardente, mesmo

quando ela friamente prepara a corte do Inverno para a batalha. E Seth, irmão de sangue do Rei Sombrio e
herdeiro da rainha da Alta Corte, está prestes a cometer um erro que pode custar sua vida. Amor, desespero e

traição inflamam as Cortes e no conflito final muitos vão ganhar e muitos vão perder tudo. A emocionante
conclusão da série bestseller do New York Times, Wicked Lovely, vai deixar os leitores sem fôlego.

DEVAGAR & DIVAGANDO, Flávio Carneiro

Respeitado ficcionista e ensaísta, o goiano Flávio Carneiro estreia no selo Rocco Pequenos Leitores com
Devagar & Divagando, a história de uma tartaruga marinha que nunca viu o mar e de uma vaca que sonha

conhecer um pasto de verdade, igual ao que ela vê na “Sessão dos Ruminantes”, seu programa de TV favorito.
Percebendo a tristeza das duas, a pequena Elisa dá um jeito de realizar o sonho dos bichinhos, nesta divertida

viagem pelo mundo da imaginação acompanhada pelas bem-humoradas ilustrações de Flávio Fargas.

Hora Morta – The Murder Notebooks – Livro 01 – Anne Cassidy

O sumiço dos pais de dois adolescentes é o fio condutor de Hora morta, primeiro livro da série The Murder
Notebooks, da britânica Anne Cassidy, cujas histórias fazem sucesso ao redor do mundo. Como num

intrincado quebra-cabeça, a autora prende o leitor numa teia de suspense e conspirações, ação e romance da



qual ele não conseguirá sair enquanto não encaixar a última peça. O livro tem todos os atributos de um
suspense eletrizante, gênero que tem se destacado como nova aposta do segmento juvenil nas feiras e eventos

internacionais do mercado editorial.

O Tempo Entre Nós - Time Between Us - Tamara Ireland Stone

Anna e Bennett nunca deveriam ter-se conhecido. Porque haveria isso de acontecer? Anna é uma jovem de 16

anos em 1995, ferozmente determinada a assegurar uma bolsa de estudo de desporto, para poder sair da sua
cidade pacata e enfadonha e finalmente viajar pelo mundo. Bennett tem 17 anos em 2012, vive em São

Francisco e tenta controlar a sua capacidade de viajar pelo tempo – um dom incrível mas também uma

maldição imprevisível, que constantemente ameaça separá-lo das pessoas que ama. Quando um pequeno erro

de cálculo coloca em perigo a sua irmã Brooke, Bennett dá por si a três mil e duzentos quilómetros e dezassete
anos de distância – no mundo de Anna. Enquanto procura por Brooke, Bennett é atraído de modo estranho e

inevitável para Anna, mas, por mais desesperado que Bennett esteja para ficar com Anna, a sua incontrolável

situação irá inevitavelmente mandá-lo de volta ao lugar a que pertence – e Anna ficará sozinha, presa no

tempo que os separa.

Duas Vezes Amor – Katie Cotugno

É possível se apaixonar duas vezes pela mesma pessoa? Em Duas vezes amor, elogiado romance de estreia da
norte-americana Katie Cotugno, a jovem Reena descobre que sim. Aos 16 anos, ela vê seus sonhos

interrompidos por uma inesperada gravidez, ao mesmo tempo em que enfrenta a ausência da mãe, que

morreu quando Reena era criança, a indiferença do pai e o sumiço do namorado, Sawyer. Mas quando ele

retorna à cidade, dois anos depois, e fica sabendo que é pai de uma menina, Reena tem a chance de tentar
entender o que levou o garoto a desaparecer. E desse reencontro, os dois descobrem o amor pela segunda vez.

O Conto da Deusa – Natsuo Kirino

Nesta releitura de um conto milenar, a aclamada escritora de romances policiais Natsuo Kirino, ganhadora

dos mais importantes prêmios do gênero, deixa de lado suas tramas urbanas para recriar um antigo capítulo

da mitologia japonesa: a lenda das irmãs Izanagi e Izanami. Ambientada em uma ilha mística em forma de
gota de lágrima, O conto da deusa é uma trágica história de amor e vingança, que reconta o mito da criação

do Japão, com a marca inconfundível da autora.

Paisagem de Porcelana – Claudia Nina

Neste road book às avessas, a jornalista e escritora Claudia Nina narra a história de uma brasileira de 25 anos

que decide colocar a mochila nas costas e se aventurar em Amsterdã, na Holanda. O que encontra é um país

sem montanhas, oprimido pelo monótono céu baixo e pelo frio atordoante. Narrado em primeira pessoa, o
livro descreve, de forma lírica, uma investida na névoa: a história de terror e solidão cujos contornos a

memória – ou será a loucura? – tratou de embaralhar.

A Noite Devorou O Mundo – Pit Agarmen

Neste inusitado romance de terror e de zumbis, o francês Martin Page, autor do bestseller Como me tornei

estúpido, faz uma fábula sobre a sociedade de consumo, sob o pseudônimo de Pit Agarmen. No livro, uma
epidemia assola o planeta e transforma os humanos em seres demoníacos, selvagens e cruéis. Antoine Verney é

um sobrevivente, mas não tem nada de herói. Como um Robinson Crusoé moderno, ele tem que aprender a

sobreviver e a enfrentar a solidão.

O Universo Contra Alex Woods – Gavin Extence

Aos dezessete anos, Alex Woods já era um nome conhecido pelas autoridades ao ser descoberto com drogas



Aos dezessete anos, Alex Woods já era um nome conhecido pelas autoridades ao ser descoberto com drogas

ilícitas e as cinzas de um homem enquanto dirigia em direção à fronteira.Sete anos antes, ele se tornara uma
celebridade nacional após ser atingido na cabeça por um meteorito.

Livro de estreia do britânico Gavin Extence, O universo contra Alex Woods é o extraordinário relato da vida de

um jovem comum e da estranha série de eventos que deram forma a ela, numa divertida celebração do acaso e
dos incidentes curiosos que formam o nosso mundo.

Editora Saída de Emergência:

Mago: Espinho de Prata – Saga do Mago – Livro 03 – Raymond E. Feist

Durante quase um ano, a paz reinou nas terras encantadas de Midkemia. Porém, novos desafios aguardam

Arutha, o Príncipe de Krondor, quando Jimmy, a Mão – o mais jovem larápio do Zombadores, a Guilda dos

Ladrões – surpreende um sinistro Falcão Noturno prestes a assassiná-lo. Que poder maléfico fez com que os

mortos se levantassem para combater em nome da Guilda da Morte? E que magia poderosa poderá derrotá-

los? Mas primeiro o Príncipe Arutha, na companhia de um mercenário, um bardo e um jovem ladrão, terá
que fazer a viagem mais perigosa da sua vida, em busca de um antídoto para o veneno que está prestes a

matar a bela Princesa no dia do seu próprio casamento.

Editora Sextante:

101 dicas práticas de liderança – John Baldoni

Repleto de informações acessíveis e fundamentado em pesquisas atuais sobre o papel dos líderes e as

expectativas de suas equipes, este livro é organizado em três seções: você, colegas e a empresa.

John Baldoni, experiente coach de executivos, trata de todos os aspectos relevantes para uma gestão mais

eficiente e inspiradora, e, com orientações precisas, reforça o valor da prática para o crescimento do líder.

Ao final de cada seção, ele resume as principais lições e convida o leitor a realizar exercícios de autoavaliação,
ajudando-o a pensar de maneira crítica e vencer as complexidades do mundo corporativo.

Pare de fazer drama e aproveite a vida – Rafael Santandreu

Muitas pessoas têm tendência a exagerar suas reações diante dos problemas do cotidiano, enxergando cada

pequeno contratempo como uma grande tragédia. O objetivo deste livro é ensinar a mudar esse

comportamento e construir uma vida emocional mais equilibrada.

Aqui você vai encontrar um método prático para transformar sua maneira de encarar os problemas e

abandonar os pensamentos derrotistas.

O psicólogo Rafael Santandreu conta histórias de pacientes que se libertaram da depressão, do pânico e da

ansiedade quando começaram a controlar seus pensamentos. Ter esse controle é uma questão de escolha.

Rafael mostra como evitar a preocupação excessiva, as ideias catastróficas e as crenças irracionais.

Pensar Com os Pés – As máximas dos gênios do futebol para se sair bem dentro e fora de campo –
Allan Percy

Todo mundo sabe que o futebol é uma paixão nacional, mobilizando multidões e exaltando os ânimos. O que

poucos percebem é a semelhança desse esporte com a vida em seus momentos de sofrimento, determinação e
sucesso. Com inteligência e perspicácia, Allan Percy reúne 50 máximas do mundo do futebol sobre temas

essenciais como autoestima, desenvolvimento pessoal, carreira, relacionamentos, gerenciamento do tempo e



até alimentação. Cada capítulo de Pensar com os pés é aberto pelo aforismo de um craque ou de um grande

treinador, que é analisado e aplicado a nosso dia a dia, fazendo desta obra um manual para vencer as partidas

do cotidiano.

Editora Suma de Letras:

Surpreenda-me – Megan Maxwell

Björn é um atraente advogado alemão para quem a vida sempre foi fácil. É um homem apaixonado pelas

mulheres e pelo sexo sem compromisso. Adora participar de jogos sexuais e tem sempre a companhia que

quiser à disposição: sabe o fascínio que exerce sobre o sexo oposto. A espanhola Melanie é uma mulher
independente, que chama atenção pela beleza e pelo temperamento forte.

Como piloto do Exército americano está acostumada a levar uma vida de riscos constantes, embora sua
principal missão seja lutar para criar sozinha a filha Sami.

Quando o destino os coloca cara a cara, a tensão entre eles é evidente… Mas a hostilidade que marcou o

encontro deles a princípio pouco a pouco se transforma num desejo incontrolável.

Misery – Louca Obsessão – Stephen King

Paul Sheldon é um famoso escritor reconhecido pela série de best-sellers protagonizados por Misery Chastain.

No dia em que termina de escrever um novo manuscrito, decide sair para comemorar, apesar da forte

nevasca. Após derrapar e sofrer um grave acidente de carro, Paul é resgatado pela enfermeira aposentada

Annie Wilkes, que surge em seu caminho. A simpática senhora é também uma leitora voraz que se
autointitula a fã número um do autor. No entanto, o desfecho do último livro com a personagem Misery

desperta na enfermeira seu lado mais sádico e psicótico. Profundamente abalada, Annie o isola em um quarto

e inicia uma série de torturas e ameaças, que só chegarão ao fim quando ele reescrever a narrativa com o final

que ela considera apropriado. Ferido e debilitado, em Misery – Louca obsessão, Paul Sheldon terá que usar

toda a criatividade para salvar a própria vida e, talvez, escapar deste pesadelo.

Escola Noturna – Escola Noturna – Livro 01 – C. J. Daugherty

Quando todos estão mentindo em quem voce confia? Quando a adolescente problemática Allie Sheridan vai

presa de novo, seus pais decidem que já estão fartos. Assim, ela é despachada para a Academia Cimmeria, um

colégio interno bem distante dos seus amigos londrinos. A academia é uma bela construção, cheia de

adolescentes lindos e milionários do tipo que viaja de jatinho, foi criado pela babá e só faz compras nos
endereços mais exclusivos.

Em Escola Noturna, primeiro volume de uma trilogia, Allie faz novas amizades e conhece Carter, um rapaz

solitário com quem ela sente uma conexão imediata.

Só que seus colegas, e talvez até alguns dos professores, estão protegendo um segredo sombrio. Quando o

perigo começa a rondar os muros da escola e a violência se torna realidade, Allie terá que decidir em quem
confiar, se quiser descobrir o que está acontecendo.

Eu Te Sinto – Trilogia dei sensi – Livro 02 – Irene Cao

É inútil resistir à paixão quando ela te escolhe. O inesperado reencontro de Elena e Leonardo em Roma os

levará ao verdadeiro amor? Elena virou a página. Os dias de paixão e loucura com Leonardo a tornaram uma

mulher mais forte, a conduziram ao lado sombrio do prazer, mas agora são apenas uma lembrança que de
vez em quando atravessa seu pensamento. Hoje Elena sabe o que quer e escolheu Filippo: é por ele que deixou

Veneza e se mudou para Roma. A vida deles juntos é uma perfeita harmonia, tanto na cama como fora dela.

Mas apagar de vez o passado, se o destino faz de tudo para impedir isso, é impossível. Porque a história com

Leonardo parece ainda não ter acabado: basta um encontro casual para reacender o fogo que, na verdade,



nunca tinha apagado.É noite de seu aniversário de 30 anos, e Elena não poderia imaginar que o restaurante
onde Filippo a levou para comemorar seria… o de Leonardo! Aquele olhar que toca o coração e, em seguida,

um único beijo, roubado na cozinha do local, são um emocionante novo começo. Em Eu te sinto, a

continuação de Eu te vejo, não há mais regras, agora as cartas estão na mesa: não é mais necessário esconder o

amor e o sexo, não é mais uma mera busca do prazer em estado puro, mas um reencontro de almas que se
pertencem. Até quando o segredo mais inconfessável de Leonardo vem à luz e Elena deverá decidir se está

disposta a pagar o preço.

Entrega Total – O Caso Blackstone – Livro 02 – Raine Miller

Ethan Blackstone traiu a confiança de Brynne, sua ‘bela garota americana’, e por isso ela o deixou. Nem

mesmo a paixão explosiva que unia o casal foi capaz de vencer os segredos que eles escondiam. Mas Ethan

está disposto a fazer qualquer coisa para trazê-la de volta. E, quando Brynne passa a sofrer ameaças, Ethan
terá de correr contra o tempo, usando todas as armas que tem para protegê-la dos perigos que ameaçam

separá-los para sempre. Em Entrega total, Ethan Blackstone é um homem apaixonado, que irá às últimas

consequências para salvar a mulher amada. O segundo volume da série O caso Blackstone traz a história de

duas pessoas que se entregam a um amor poderoso, capaz de curar as feridas do passado e revelar uma vida
de prazer total.

Editora Tordesilhas:

Tango, Com Violino – Eduardo Alves da Costa

‘Tango, com violino’ descreve o dia a dia de Abeliano, um professor de história da arte aposentado que
envelheceu ‘ex abrupto, no momento em que se deu conta de que poderia viajar gratuitamente nos ônibus

municipais’. A partir daí ele desenvolve o hábito de andar ao acaso nos coletivos da cidade, na esperança de

que seu itinerário lhe revele algo inusitado. Desse modo, acaba por transformar a banalidade cotidiana em

uma série de aventuras que atribuem importância a cada contato humano, a cada paisagem urbana.
Alimentando-se do que vê e do que ouve, em todo ônibus que entra Abeliano vive um universo possível e

fugaz, que se desfaz a cada fim de viagem para ressurgir na próxima, o que lhe possibilita ‘adiar o mergulho

no isolamento irremediável e definitivo’.

Editora Valentina:

Destino Mortal – Destiny – Livro 01 – Suzanne Brockmann

Expulso de um grupo de elite de forma desonrosa, o ex-Navy SEAL Shane Laughlin está com seus últimos 10

dólares no bolso quando, finalmente, consegue um emprego para participar de um programa de testes no

Instituto Obermeyer (IO), uma fundação de pesquisas e desenvolvimento desconhecida do grande público e
que trabalha com atividades secretas.

Logo, Shane descobre que existem certos indivíduos que têm a habilidade única de conseguir acesso a regiões

inexploradas do cérebro, com resultados extraordinários, incluindo telecinesia, força sobre-humana e reversão
do processo de envelhecimento. Conhecidos como Maiorais, essas raras figuras são criadas ou recrutadas pelo

IO, onde, rigorosamente treinadas com o auxílio de técnicas ancestrais, conseguem cultivar seus poderes e usá-

los de forma responsável.

No entanto, nas profundezas da segunda Grande Depressão dos Estados Unidos, onde o abismo social entre

os que têm muito e os que não têm nada ameaça a ordem de forma definitiva, ricaços imprudentes

descobriram uma alternativa sedutora na forma de um novo produto: Destiny. Trata-se de uma droga de

fabricação quase artesanal, capaz de transformar qualquer pessoa num Maioral, além de oferecer a atração
especial de garantir a juventude eterna para o usuário.
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