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Anne de Avonlea (Anne de Green Gables ; v.2) 

Autora: L. M. Montgomery 

Anne Shirley agora tem 16 anos. Terminados os estudos de nível médio, 

desistiu do curso superior para ficar com a mãe adotiva, Marilla, em Green 

Gables. É a nova professora da escola da vila, assim como vários de seus 

amigos são professores em outros condados da ilha. Quando Marilla 

“herda” dois parentes, órfãos de 6 anos, Anne ajuda a criá-los. E encontra 

também outros desafios, desenvolvendo alguns projetos de melhoria da 

vila, nem todos com resultados positivos... Apesar das responsabilidades e 

de já ser considerada adulta pela sociedade, a história não deixa de mostrar 

o lado inocente, alegre e inventivo de Anne Shirley, e seu amor pela vida, 

sempre cheia de possibilidades. 

 

 
 
Anne da Ilha (Anne de Green Gables ; v.3) 

Autora: L. M. Montgomery 

Com 18 anos, Anne Shirley agora é aluna do Redmond College, na 

movimentada cidade de Kingsport, onde estão também seus amigos de 

Avonlea Priscilla Grant e Gilbert Blythe. Anne conhece pessoas 

interessantes, faz amigos, incluindo a rica, charmosa e indecisa Philippa 

Gordon. Na companhia deles, vai estudar e experimentar uma nova e 

emocionante vida social, com danças, jantares e jogos de futebol. 

Independente e atraente, a jovem conquistará muitos admiradores e 

receberá pedidos de casamento. 

 

 

 

Histórias verdadeiras 

Autora: Giselda Laporta Nicolelis 

As histórias aqui reunidas foram desenvolvidas a partir de onze notícias 

fantásticas, bizarras, monstruosas ou como ventes, mas verídicas. Além de 

abordar temas diversos, o livro constitui um convite à criação de histórias 

cujo ponto de partida são fatos reais. 

 



LITERATURA BRASILEIRA 

Boca do inferno 

Autor: Otto Lara Resende 

Em um contexto em que a religião dita as regras, o autor traz à superfície 

os mais bem guardados baús dos porões da família mineira. Não por acaso, 

as sete narrativas aqui reunidas têm como protagonistas meninos e meninas 

que, no fim da infância, são lançados de um momento para outro no 

conhecimento tenebroso das coisas. É sempre aí - na gruta sob a laje, no 

porão cheirando a mofo, no quarto quieto no meio da noite, no moinho 

solitário e monótono - que se dá a improvável revelação. Com o peso do 

que foi longamente gestado, com a força de uma límpida poesia da dor. 

 

 

 

 

O maior líder da história 

Autor: Augusto Cury 

Para transformar 12 jovens com graves problemas de personalidade em 

mentes brilhantes, o pensador da psicologia Marco Polo utiliza as mesmas 

ferramentas de gestão da emoção que o Mestre dos mestres usou para 

formar seus discípulos. 

O extraordinário desafio enfrentado pelo Dr. Marco Polo ao conduzir um 

treinamento terá consequências surpreendentes. 

 

LITERATURA ESTRANGEIRA 

 

O crepúsculo e a aurora  

Autor: Ken Follett 

Em 997 d.C., a Inglaterra enfrenta ataques dos galeses de um lado e dos 

vikings do outro. Os homens que estão no poder fazem justiça de acordo 

com os próprios interesses, ignorando o povo e muitas vezes desafiando o 

próprio rei. Nesse cenário de selvageria, a vida de três jovens se entrelaça 

de maneira brutal. Um construtor de barcos vê sua terra ser dilacerada pelos 

vikings e é forçado a se mudar com a família para um povoado inóspito. 

Uma nobre normanda desafia os pais para se casar com o homem que ama 

e, assim que chega à Inglaterra, se vê envolvida em uma constante e 

violenta disputa pela autoridade. Um monge sonha em transformar sua 

humilde abadia em um centro de estudos conhecido na Europa inteira. 

Todos eles lutam por um mundo mais justo, próspero e livre. E todos 

cruzam o caminho de um bispo inteligente e cruel que vai fazer o que for 

preciso para aumentar sua influência e sua fortuna. 

 

 

 



Daqui não saio 

Autor: Marco Balzano 

Quando uma guerra ou inundação chega a um lugar, as pessoas saem. Trina 

não. Teimosa como a cidadezinha na fronteira onde nasceu, tem a coragem 

de se opor aos fascistas que a impedem de lecionar, sem medo de fugir para 

as montanhas com o marido desertor. E, quando as águas da represa estão 

para inundar os campos e as casas, ela se defende com aquilo que ninguém 

jamais lhe poderá tirar: as palavras. Daqui não saio é uma história social 

atualíssima, que cativa desde a primeira página. Marco Balzano tem a 

habilidade dos grandes narradores: harmoniza a escrita à respiração das 

personagens.  

 

 

  

Duna  

Autor: Frank Herbert 

A vida do jovem Paul Atreides está prestes a mudar radicalmente. Após a 

visita de uma mulher misteriosa, ele é obrigado a deixar seu planeta natal 

para sobreviver ao ambiente árido e severo de Arrakis, o Planeta Deserto. 

Envolvido numa intrincada teia política e religiosa, Paul divide-se entre as 

obrigações de herdeiro e seu treinamento nas doutrinas secretas de uma 

antiga irmandade, que vê nele a esperança de realização de um plano 

urdido há séculos. Ecos de profecias ancestrais também o cercam entre os 

nativos de Arrakis. Seria ele o eleito que tornaria viáveis seus sonhos e 

planos ocultos? 

 

 

A irmã do sol : a história de Electra (As sete irmãs – v.6)  

Autora: Lucinda Riley 

Para quem olha de fora, Electra D’Aplièse parece ter a vida perfeita: uma 

carreira de sucesso mundial como modelo, uma beleza inegável e uma vida 

amorosa agitada com alguns dos homens mais bonitos e influentes. No 

entanto, longe dos holofotes, Electra está desmoronando. Com a morte do 

pai adotivo, Pa Salt, e o recente término de um relacionamento, ela afunda 

em seus vícios, incapaz de pedir ajuda à família e aos amigos. É nesse 

momento conturbado que Electra recebe uma carta inesperada. Ativista dos 

direitos humanos famosa em todo o mundo, Stella Jackson afirma ser sua 

avó... e ela tem uma longa história para contar. 

 

 

 

O lado oculto 

Autora: Nora Roberts  

Zane Bigelow cresceu em um mundo de mentiras e fingimentos, mas 

conseguiu escapar de sua vida atormentada por um violento trauma. Anos 

mais tarde, porém, um novo incidente o leva de volta a sua cidade natal e 

às pessoas que tanto ama, apesar das dolorosas lembranças. É durante seu 

período de readaptação que ele conhece Darby, uma talentosa paisagista 

que luta contra seus próprios demônios. Juntos, terão de enfrentar uma 

perigosa ameaça que espreita suas vidas e ensinarão um ao outro como 

superar o passado. Mas conseguirão deixar as dolorosas memórias para trás 

ou se deixarão dominar por seu lado mais obscuro? 



A soma de todos os beijos (Quarteto Smythe-Smith ; v.3) 

Autora: Julia Quinn 

Nesse livro, conheceremos um pouco da história de Hugh, antes e depois 

do acontecido. E, claro, sua relação de amor e ódio com Sarah Pleinsworth, 

prima mais velha de Daniel, que mesmo antes de conhecê-lo, já odiava 

Hugh por ter arruinado sua família através desse duelo. Mas, as coisas 

começam a mudar quando Honoria, sua prima, pede para Hugh substituir 

seu padrinho no casamento e para Sarah ser sua acompanhante durante sua 

estadia, para que ele ficasse mais confortável diante dos familiares de 

Daniel. E esse tempo se prolonga, já que Daniel se casará duas semanas 

depois da irmã e resolve torná-los uma única festa... 

 

 

Terra americana 

Autora: Jeanine Cummins 

Uma chacina vitima dezesseis membros de uma mesma família, durante 

uma festa de quinze anos. Os únicos sobreviventes são Lydia e seu filho 

Luca, de oito anos. O marido de Lydia, Sebastián, foi o jornalista 

responsável pelo perfil jornalístico do homem que controla o cartel de 

drogas mais poderoso da cidade. E agora, como a maioria dos seus 

parentes, ele também está morto. Lydia sabe que precisa fugir com seu 

filho para muito longe e o mais rápido possível. Instantaneamente 

transformados em migrantes, os dois dão início a uma longa jornada em 

direção aos Estados Unidos, aparentemente o único lugar que o poder de 

Javier não alcança.  

  

 

 

A última festa  

Autora: Lucy Foley 

Todo ano, nove amigos comemoram o réveillon juntos. Desta vez, apenas 

oito vão voltar para a casa depois da festa. Programado para acontecer em 

um cenário idílico, o réveillon que Miranda, Katie e os outros amigos que 

conheceram na faculdade passarão juntos este ano promete refeições 

deliciosas regadas a champanhe, música, jogos e conversas descontraídas. 

No entanto, as tensões começam já na viagem de trem — o grupo não tem 

mais nada em comum além de um passado de convivência, feridas jamais 

cicatrizadas e segredos potencialmente destrutivos. E então, em meio à 

grande festa da última noite do ano, o fio que os mantém unidos enfim 

arrebenta. No dia seguinte, alguém está morto e uma forte nevasca impede 

a vinda do resgate. Ninguém pode entrar. Ninguém pode sair. Nem o 

assassino. 

 

 

 



HISTÓRIA 

Chica da Silva e o contratador dos diamantes: o outro lado do mito  

Autora: Júnia Ferreira Furtado  

Nascida em data incerta, entre os anos de 1731 e 1735, auge da febre dos 

diamantes no arraial do Tejuco, Chica da Silva levou uma vida próxima à 

das senhoras brancas da sociedade mineira de então. Mulata, filha da negra 

Maria da Costa com o português Antônio Caetano de Sá, Chica nasceu 

escrava, mas teve alforria concedida por João Fernandes. Com ele, teria 

treze filhos entre 1755 e 1770. Chica criou as nove filhas no melhor 

estabelecimento de ensino da região, acumulou pecúlio considerável, 

tornou-se proprietária de casa e chegou a possuir mais de cem escravos, 

quantidade elevada mesmo para os padrões da elite branca. 

 

 

A fome vermelha: a guerra de Stalin na Ucrânia  

Autora: Anne Applebaum  

O horror de um período em que homens e mulheres se animalizaram para 

sobreviver a um mal sem precedentes. Em 1929, Stálin lançou uma política 

de coletivização da agricultura que expulsou milhões de camponeses de 

suas terras e os levou a fazendas coletivas. O resultado foi a mais letal fome 

na história da Europa, conhecida como Holodomor. 

 

BIOGRAFIA 

George Lucas: uma vida 

Autor: Brian Jay Jones 

Como se Star Wars já não tivesse sido impactante o suficiente, George 

Lucas também foi responsável por consolidar outra franquia de filmes 

blockbuster com Indiana Jones, transformando completamente o universo 

dos efeitos especiais e sonoros. Brian Jay Jones conta em detalhes a 

incrível trajetória do homem que criou Darth Vader, Han Solo e Indiana 

Jones. Em George Lucas: Uma vida, os companheiros, familiares e 

concorrentes de Lucas oferecem um fascinante olhar da história de vida do 

cineasta, passando pela infância na cidade de Modesto, seus sucessos e 

fracassos profissionais, a criação de um império cinematográfico 

independente e a rotina no rancho Skywalker. 

 

 

 

 

 



 Mindhunter: o primeiro caçador de serial killers americano 

Autor: John Douglas e Mark Olshaker 

Durante as mais de duas décadas em que atuou no FBI, o agente especial 

John Douglas tornou-se uma figura lendária. Em uma época em que a 

expressão serial killer, assassino em série, nem existia, Douglas foi um 

oficial exemplar na aplicação da lei e na perseguição aos mais conhecidos 

e sádicos homicidas de nosso tempo. Como Jack Crawford em O Silêncio 

dos Inocentes, Douglas confrontou, entrevistou e estudou dezenas de 

serial killers e assassinos, incluindo Charles Manson, Ted Bundy e Ed 

Gein 

 

 

 

O sol ainda brilha 

Autor: Anthony Ray Hinton 

O sol ainda brilha é um depoimento extraordinário sobre o poder da 

esperança nos momentos mais sombrios. O livro de Hinton conta sua 

dramática jornada de trinta anos de encarceramento e mostra que é possível 

tirar de um homem sua liberdade, mas não sua imaginação, seu humor e 

sua compaixão. 

 

 

 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

Não basta não ser racista: sejamos antirracistas 

Autora: Robin Diangelo 

É hora de todos os brancos abandonarem a ideia de superioridade e, de fato, 

atuarem no combate ao racismo. Negação, silêncio, raiva, medo, culpa... 

essas são algumas das reações mais comuns quando se diz a uma pessoa 

que agiu, geralmente sem intenção, de modo racista. Ser abertamente 

racista não é algo socialmente aceitável. Ninguém quer ser visto assim. 

Mas cada vez que se nega o racismo, impedimos que ele seja abordado e 

que nossos preconceitos sejam discutidos. 

ESPIRITUALIDADE 

Wicca: a religião da Deusa 

Autor: Claudiney Prieto 

Nesta obra, Claudiney Prieto apresenta um livro esclarecedor para quem 

não conhece a Religião e apresenta um guia para quem pretende se iniciar 

nela. Como Religião, Wicca não tem dogmas impostos. É uma forma de 

vida que inclui uma filosofia religiosa e uma filosofia de ética, de conduta 

pessoal. 


